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Fabiana da Silva Araújo A educação da escola vem ajudando muito o aprendizado da minha filha

Juliana Coppo

 O Colégio VIP serra, tem me auxiliado de muitas formas na educação da minha filha, é uma escola voltada para o bem estar 

e aprendizado do aluno, são super atenciosos com cada detalhe que a criança possa precisar, realmente em todos nós 

detalhes desde o transporte escolar, onde o motorista e a monitora ( venho salientar o Sr Paulo, motorista e a monitora Carol) 

que são super atenciosos com a criança, até a chegada na escola passando pela portaria onde se mantém os protocolos de 

segurança, a cordialidade das funcionárias da secretaria, sempre educadas e dispostas a ajudar, até a professora Adriana, 

que me dá todo suporte na educação da minha filha, ela e eu fazemos uma parceria para sempre ter o melhor da minha filha 

em sala de aula, melhorando valores e educação, tambem conheci o diretor da escola, um Sr Alegre e preocupado com 

todos, e se  estão bem atendidos e com suas expectativas alcançadas, então se alguém me perguntar um dia se eu indico a 

escola, sempre direi que sim, pois essa escola está hoje criando lembranças lindas para comigo e minha filha.

Aline Frutuoso Amorim

A Bárbara está sempre sorridente e feliz. Gosta de ir para a escola. Tem muitos amigos e quando chega em casa conta como 

foi a aula com os professores. Gosta muito de todos eles. 

O sistema Anglo de ensino, utilizado pelo VIP é ótimo conteúdo, as apostilas são muito completas. 

O colégio VIP, acompanha o jovem de perto.

Elen Cristine de Sobral 

A Catharina chegou tímida e com muitas dificuldades no Colégio, porém com a excelência da professora Denise e da 

preocupação da coordenadora, estamos mudando a história da minha pequena. Muito obrigada por nos dar tanto suporte, 

carinho, amor e respeito. Nunca tivemos nada parecido com isso. Só tenho a agradecer eternamente o trabalho de todos 

vocês. ❤️

Adriana Andrade Gonçalves 

A começar pelo motorista no transporte, muito educado e atencioso. Os professores são atenciosos, isso facilita a 

aprendizagem do meu filho, além disso o material utilizado para o ensino é muito bom e fácil de entendimento. Minha filha 

também estudou no Colégio VIP, hoje ela está  na Etec, para ela também foi excelente o período que ela ficou no VIP. 

Kelly Cristine Fernandes 

A contribuição do Colégio VIP é muito nítida na evolução do Felipe, escolhemos essa escola após o início da pandemia, pela 

falta que o convívio estava fazendo a ele, pelos cuidados e protocolos e também pelo conhecimento que eu já tinha da escola.

 Ao longo desses 5 meses a evolução na escrita e até em ler pequenas palavrinhas me emocionam muito, é lindo de ver o 

quanto aprendeu e o quanto ele gosta da escola e de todos que convivem com ele lá. Eu, como mãe e acompanhando isso 

diariamente tenho apenas gratidão e muito carinho por toda essa troca ❤ Estou muito feliz e satisfeita com essa escolha para

 o meu filho 🥰

Patricia Ferreira Felipe 

A contribuição do colégio VIP na formação da minha filha está sendo muito importante pois a crescer e se tornar uma pessoa 

cada dia melhor, escolhemos o VIP para ajudar nossa filha a crescer em aspectos importantes como educação, socialização, 

independência e a 3 anos vejo seu crescimento e sua formação cada dia melhor.

JailKa Sayonara Marcelino Rodrigues Da Silva 
A contribuição foi grande desde o primeiro dia dela nessa escola,  o crescimento pessoal foi o que mais se destacou criou 

valores .

Wilceijanes Ferreira de mediros A contribuição já estar sendo já com meu segundo filho…super indico …

Elisangela da Conceição Silva Candido 

A contribuição que o colégio VIP proporcionou na formação da minha filha foram com os valores morais, respeito a 

patria ato muito importante esquecido por muitos, a proclamar e respeitar o hino nacional, o respeito pelo próximo e além de 

tudo isso a minha filha entrou no colégio bem pequena na fase de alfabetização e foi aqui com muito empenho, carinho, 

nervosismo que começamos uma grande parceria ( amizade) escola/pais onde juntos construímos e à alfabetizamos onde 

hoje já se prepara para uma nova fase da sua vida que é o ensino médio e acreditamos que venceremos mais esse objetivo, 

mas uma vez com nossa parceria....obrigada colégio VIP por proporcionar à minha filha um aprendizado de qualidade

Michelle Nunes Mendonça  Ajuda na formação acadêmica  da minha filha.

Paula Gomes de Sá Miranda e Silva
A educação em forma qualitativa e menos quantitativa. Contribuindo com essa qualidade no âmbito familiar e social  de um 

modo geral. Muito obrigada!! 

Márcia Aparecida de Macedo 
A equipe colégio VIP vem contribuindo muito com o ensino escolar do meu filho Parabéns pela existência do colégio.

Que o colégio continue cada vez mais semeando Amor,Carinho e  Respeito!

Cynthia Cristina D Aparecida pereira
A escola atende todas as expectativas, durante a pandemia com aulas on-line, não tive problemas, professores e funcionários 

sempre muito atenciosos. A escola sem dúvida é um pedacinho da casa de cada um de nós ❤️

Leticia de sa 

A escola tem sido excelente na vida do meu filho. É o primeiro ano dele no Colégio VIP  ele ama ir a escola, adora sua 

professora. Todos os dias ela relata atividades novas.

Como mãe sou espelho ao meu filho, eu estudei no Colégio VIP e hoje ele estuda também.

Obrigada família VIP

Marisa Ulbricht Tinoco 
A escola trabalha a inclusão de forma natural, dando vazão às diferentes necessidades dos alunos.  A autonomia e o respeito 

é naturalizado no dia-dia....e o espaço de aprendizado vai muito além de paredes!

Adriana Santos Oliveira

A escola VIP tem contribuído muito para o Murilo, no ensino que é muito bom, e no coletivo que é muito importante, e é um 

colégio que não tem diferença, todos são iguais. Tem contribuído, principalmente nessa fase tão difícil que estamos 

passando. Durante a pandemia de covid, as aulas continuaram online, o que foi muito importante.

Ana Mary Gracia

A interação entre professores e demais funcionários faz com que meu filho se torne mais responsável pelo próximo. 

Os animais que ficam soltos na unidade VIP da Serra fez com que meu filho, além de perder o medo dos animais, o que pra 

mim era quase impossível de imaginar, fez com que ele aprendesse a respeita-los.

O sistema de ensino é adequado e os professores são muito focados na preparação do aluno e do ser humano. 


Ilzair lira dos santos A melhor escola que já encontrei , com professores capacitados uma educação inconfundível. 

Sheila Maria Rodrigues Santos Bonifácio 

A minha  filha tem desenvolvido muito bem a socialização. Quanto ao desenvolvimento de conteúdos,  acho que deveria ser  

melhor. Mesmo neste tempo de pandemia, ela se desenvolveu bem, mas acho que poderia ter sido melhor.Quanto ao ensino 

acho que a escola deveria ter um material base mais consistente  e usar o apostilado como  complementar . Tem assuntos do 

apostilado sem sentido para a série . Está fase de 2 ano deveriam dar mais ênfase  a leitura e escrita, na minha opinião .

NATÁLIA BORBUREMA SILVA
A minha experiência tá sendo muito satisfatória. A Anna Júlia está se desenvolvendo muito bem. Obrigada a toda equipe. 

Você são 1000

Renan Martinez giroto
A professora tem contribuido na evolução da alfabetização devido ele ter vindo de outra escola sem ser alfabetizado e na 

ajuda já que ele trata de epilepsia 

Ana Paula Cepeda Gomes Acredito q seja a melhor da região ja formou muitos da minha família.

Jennifer Santos Longo
Acredito que além do execelente sistema educacional, o fator de transporte e material incluso é maravilhoso, não tenho dor 

de cabeça, é praticidade para pais que trabalham! 

Tatiane anhaia pereira 
Acredito que ter iniciado seus estudos no colégio tem sido de grande importância para minha filha. Tenho observado seus 

progressos e a preocupação do colégio com sua evolução.

ManoelaAparecida Nogueira Lopes
Admiro muito no Colégio VIP, a comunicação que eles tem com os pais, sempre nos atendendo quando precisamos, com a 

equipe sempre muito educada.E todo o cuidado e preocupação que tem com a aprendizagem da minha filha!

gisleine aparecida de Mello marques Adoro o atendimento e a atenção de todos no colégio desde os professores, coordenadora , secretaria etc...

Gisleine aparecida de Mello marques Adoro o sistema do VIP atenção e carinho com as crianças

Erika soares sarto
Agora com a necessidade das aulas em formato online, o colégio VIP e os professores tem dado show na modalidade virtual, 

ensinando na prática a DISCIPLINA para o objetivo ser alcançado, independentemente do método de aula.
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Sandra Regina da Silva Lima
Agradeço a parceria e comprometimento de todos os profissionais. Esses valores, vem a cada dia edificando e fazendo a 

diferença na formação e comportamento de minha filha.

Denise Mendes da Silva 
Agradeço a toda equipe do colégio pela dedicação e carinho por nossos filhos. Uma escola humanizada e de grande valores 

para o crescimento dos nossos pequenos! 

Marilene Dantas Silva dos Santos agradeço a todos vcs por fazer parte dessa equipe Colégio VIP.

Patricia Rodrigues

Agradeço ao Colégio pelo carinho que tem pelos nossos filhos, pela atenção, dedicação.

É um colégio totalmente preparado, profissionais de alta qualidade. Eu amo o Colégio VIP Tremembé, já estudei neste colégio 

e indico ele para meus familiares e amigos. Colégio VIP uma escola pensando em você!!👏🏻👏🏻👏🏻

Tânia Regina da Cruz 

Agradeço pela compreensão em um momento tão difícil que estamos passando. Foi muito difícil para minha filha, 

principalmente no começo da Pandemia, pois infelizmente ela teve que ficar longe dos pais. E o Colégio VIP teve um papel 

importante, pois ela mesmo distantes recebeu incentivo à comunicação virtual. Aprendemos a lidar com as situações e vi 

também a minha filha e o Colégio evoluindo juntos. Gratidão por todo esforço e dedicação do colégio VIP e todos os 

profissionais envolvidos, em especial a Prof Karina. Que Deus abençoe e proteja sempre a todos. 

Cláudia Ribeiro Simão Kochergin Ainda temos pontos a melhorar nesse momento de pandemia, mas o online está fluindo 

Elizete Azevedo Costa Silva
Ajuda muito na educação da minha filha, muito bom as atividades extracurriculares, tem muita atenção com os alunos, é um 

colégio ótimo.

Kamila prado manuel Ajudou no ensino ,na educação

Maria da Penha Silva 

Além da atenção que já esperamos de qualquer escola, tive total apoio e compreensão do colégio em acolher minha filha que 

está sob tratamento médico/psicológico. Tão importante quanto educar, é acolher, e isso está presente no corpo pedagógico 

do colégio. Agradeço aos professores e coordenação pelo trabalho. 

Vanessa Aparecida Nascimento Silva
Além da excelente professora, a interação em meio a natureza e aos animais, tem feito muito bem para minha filha, 

principalmente nesse momento tão delicado que vivemos. O VIP com certeza foi uma ótima escolha. 

Silvana Rodrigues Pessoa Domingues

Amo este COLÉGIO, minha filha e muito bem assistida, professores e monitores muito educados e comprometidos, durante a 

pandemia em 2020 que eles ficaram 100% online ela teve toda a assistencia necessaria como receber os livros em casa, 

aulas onlines e bem estruturadas, e agradeco muito ao Sr Itamar que sempre me atendeu muito bem e me ajudou msm com 

problemas financeiros, indico para qualquer familia e agradeco a todos que fazem parte deste COLÉGIO por educar e cuidar 

da minha Filha. 

Kátia Gonçalves chimentão

Amo o espaço e a organização da escola. Os professores e demais funcionários são simpáticos e  estão sempre disponíveis 

a ajudar.

O material didático é muito bom, mas sinto que falta mais trabalhos que estimulem o aprendizado e a criatividade, como 

produzir jogos, fazer maquetes, experiências científicas de entre outros.

Nesse período de pandemia poderia ter sido organizado feiras de ciência e outros projetos online.

Vejo que pra Sophia, a escola está se resumindo em fazer o plurall e apostilas. Deveriam explorar o potencial de cada aluno 

individualmente e incentivar pesquisas ( algo que não vejo ela fazer)  e explorar mais esse mundo virtual em que estão 

inseridos na atualidade.

Ela ama a escola e fico feliz por ela. 

Ana Paula Ferreira de Oliveira

Ao colégio VIP só agradecimento, pois na situação que todos nós estamos vivendo, minha filha foi para escola pública por 

questões financeiras, ela caiu muito de rendimento e decidimos eu e meu esposo matrícula a nossa filha no VIP, assim como 

todos os pais queremos o melhor para os nossos filhos e decidimos assim, ela começou a ter dificuldade pois os amigos da 

sala já estavam adiantados, tive receio por ela, mais o colégio foi sensacional na sua posição, colocaram ela no reforço, pois 

mal conseguia ler o alfabeto, hoje em poucos meses de colégio, minha filha está lendo e escrevendo algumas palavras, até 

elogios da professora do reforço recebeu e é claro eu como mãe me sinto orgulhosa e muito feliz, mais tudo isso só foi 

possível graças a todos do Colégio VIP, em primeiro lugar as duas professoras dela, e é claro a todos dês do ônibus escolar a 

diretoria, só pessoas dedicadas, carinhosas, atenciosas... Enfim ! Só tenho elogios e agradecimentos a vocês !!!!  

Luciana Nunes Apesar das aulas estarem no esquema híbrido, o Pedro tem gostado bastante do método de ensino.

Ednilson Pereira Gonçalves

Apesar do pouco tempo, notei nela uma busca maior pelos estudos e maior interesse em matérias até então sem muito foco 

da parte dela.

Ela está com afinco o dia inteiro e muitas vezes me surpreende indo até a noite fazendo trabalhos e procurando se aprofundar 

nas matérias.

Entendo que boa parte disso vem dela mas com certeza a escola tem muita participação nisso.

Luciana Fernandes Santana Aprender é se preparar p o futuro

Carlos Augusto Guerra Aprendizado cultura sociabilidade respeito ao próximo caridade companheirismo 

Érica de Souza lima Aprendizado que estimula a criança a pensar 

Nelson Araújo Rodrigues Artur  está nessa instituição desde o jardim, a escola tem sido parceira em todos os sentidos! Me sinto acolhida.

Elizabeth Rufino Sprocatti As atividades exra curriculares fazem a diferença em toda formação convencional. Que as aulas de japonês voltem!

Gicelia Domingas ramos Até hoje a única escola dela é o VIP, só posso falar bem!

Flavia Cardoso
Atenção que o colégio está dando para todos os alunos nesse momento difícil de Pandemia é sensacional. Minha filha está 

muito bem é só elogios.

Oswaldo de Gouveia marques filho Atendimento, atenção e cuidado com as crianças

 Veronica de Fatima da Silva Ponce 

Boa tarde ! Eu só tenho  a agradecer o ensino da escola, a educação de cada professor como trata seus alunos, 

principalmente nessa quarentena que minha filha esta fazendo aula somente online e ela está conseguindo aprender super 

bem  ! Obrigada a todos  .

Marilėa AP Vargas Ferreira

Boa tarde

O colégio VIP tem contribuído de uma forma muito importante no progresso do meu filho.

Na disciplina, na educação, sobre respeito com o próximo e muito no desenvolvimento.

Os professores são muito atenciosos ajudando assim no aprendizado que fica mais fácil pras crianças.

O colégio VIP pra mim é maravilhoso desde os condutores do transporte que são muito simpáticos e educados.

Marilėa Aparecida Vargas Ferreira

Boa tarde

O colégio VIP tem contribuído de uma forma muito importante no progresso do meu filho.

Na disciplina, na educação, sobre respeito com o próximo e muito no desenvolvimento.

Os professores são muito atenciosos ajudando assim no aprendizado que fica mais fácil pras crianças.

O colégio VIP pra mim é maravilhoso desde os condutores do transporte que são muito simpáticos e educados.

Patricia Daros da Silva

Boa Tarde!

Estou muito satisfeita com o ensino que meu filho vem tendo no colégio VIP, pois os professores são profissionais muito bem 

qualificados com uma Didática excelente, sempre foi muito bem recebido por todos funcionários do colégio...

 Apesar de ser um menino muito esforçado e dedicado, hoje em dia percebo que ele esta mais confiante no que faz, mesmo 

sendo um pouco tímido, venho acompanhando o desenvolvimento dele se tornando um jovem com opiniões e com vontade 

de buscar, ser sempre uma pessoa melhor, isso me trás muita alegria e satisfação. 

  O colégio VIP tem uma contribuição muito importante na formação do meu filho.

Andréa Lista Bernardo Bom aprendizado, excelente profissional, cuidado com as crianças, realmente muito boa nota 10.

Marilene dantas silva dos santos
Bom dia, sou a mae da Hemily e quero agradecer a todos vcs do COLÉGIO VIP, por ter mandado o presente de aniversario 

da Hemily ela amou e esta amando estudar no COLÉGIO VIP muito obrigado.

Sandro hamerle Castro
Bom o colégio VIP está fazer seu trabalho mesmo com as aulas online Samir está  aprendendo normalmente esperamos que 

passe logo está pandemia para que os alunos volte as aulas normal em sala de aula 

Maria dos Santos Giandomenico Bom, muito atenciosos 

Elisangela da Conceição Silva Candido 

Bom, para o meu filho a contribuição do COLÉGIO VIP foi excepcional, ele chegou ao COLÉGIO muito pequeno e chorava 

muito na fase de adaptação e com muito cuidado, pedagogia e carinho dos tios, professores e coordenadores e nos pais 

conseguimos contornar toda aquela problemática (ufa, que não foi nada fácil, regada com muito choro de ambas as partes), 

mas vencemos e agora olhar ele no 4° ano do ensino fundamental, totalmente alfabetizado, de uma inteligência e com um 

grande comprometimento com as lições e provas e ainda mais se interessando cada vez mais pela leitura, acredito que não 

tenha palavras para externar a minha gratidão!!

Alessandro Gimenez de Oliveira Colégio com professores excelentes,atendimento da coordenação também muito bom.

LUANA NAVAS RIBEIRO
Colégio com um conteúdo muito bom de estudos , minha filha tem um bom desempenho em todos esses anos estudo de 

ótima qualidade!!



Aretuza Brumo Colégio inovador,moderno. .

Camila Vieira Bertassolli 
Colégio maravilhoso, estrutura ótima, funcionários exemplares. Além do método de ensino ser ótimo o que é fundamental 

para formação da minha filha,o importante tbm é  o carinho e dedicação de todos sempre. Só tenho a agradecer .

Valessa Valieri

Colégio que se preocupa com a formação e desenvolvimento dos nossos filhos com todo comprometimento e dedicação. 

Professores empenhados e capacitados para ensinar, esclarecer dúvidas e respeitar diferenças! Obrigada pelo empenho não 

só dos professores mas de toda equipe que trabalha para nós deixar tranquilos e satisfeitos .

Patrícia Pereira do Santos de Camargo

Colégio VIP é top! Tiro o chapéu , indico , e indico muuuuuito pras minhas amigas , elas bem sabem rsrs ....até dizem que sou

 garota propaganda do colégio ahahah 💙❤ Não tenho palavras pra expressar a gratidão pelo cuidado e carinho dessa equipe

 linda , admiro e adoro muito . Uns detalhes que cativam os pais , e claro os alunos . 

Tenho dois filhos no colégio , o mais velho está no oitavo ano , desde o primeiro no VIP. Gosto muito da administração de 

vocês, o cuidado e atenção em cada departamento. Essa equipe é top! Essa equipe é VIP! 👏

Denize Conceição Gomes Monte Ferraz
Colégio VIP já faz parte da minha vida a um bom tempo já formei um filho no colégio e estou caminhando para mais um só 

tenho a agradecer por toda a dedicação que foi dada até hoje para a formação deles pois sempre pude confiar grata por tudo

Marcelo severino da silva

Colégio VIP sempre pensando em seus alunos.

Sempre pensando no futuro.

Juliana Cristina Simonato
COLÉGIO VIP tem contribuído pára o desenvolvimento intelectual de minha filha e também contribuído com as relações 

interpessoais contribuindo para seu desenvolvimento de forma geral 

Janaina Moura Gordo

Colégio VIP tem sido essêncial na formação acadêmica do meu filho em todos os quesitos,tem nos apoiado nos ajudado a 

passar por essa fase tão difícil que é a adaptação online,aqui em casa temos todo o suporte necessário da escola para um 

melhor desenvolvimento, não encontramos nenhuma dificuldade em mantemos os estudos a distancia a escola tem sido bem 

participativa,as crianças tem estudado mais se interessado mais a cada dia em querer aprender, para que quer estudar de 

verdade não empecilho com o Colégio VIP.

Vem pra cá.

Diana Longo Saraiva 
Colégio VIP traz à minha família acolhimento e tranquilidade de saber que meu filho está bem cuidado. É uma escola que nos 

recebeu de coração aberto. Tenho total confiança e respeito por todos os funcionários do VIP Tremembé.

RENATA GALDINI PEREIRA 

COLÉGIO VIP VEM ARRASANDO EM TODOS OS ASPECTOS, EDUCAÇÃO, COMPROMETIMENTO, ESTRUTURA 

SEGURANÇA PONTUALIDADE, ENTRETENIMENTO MEU FILHO NEM PENSA EM SAIR DO COLÉGIO POR UNS BONS 

ANOS. CONFIO TOTALMENTE MEU FILHO NESSA ESCOLA DE OLHOS FECHADOS 

Sicleide santos Carvalho Com muita competência e compreensão. Nesse momento difícil que vivemos  dando atenção  para os familiares e  alunos.

Kátia Loureiro de Carvalho
Com profissionais competentes, o Colégio VIP prepara minha filha para ser uma pessoa consciente, crítica, engajada e com 

potencial de transformação de si e da sociedade, através da socialização e da democratização.

Mariani Barbosa de oliveira

Como o ano de 2020 não teve aula presencial o Miguel não desenvolvel muito a leitura,2021 aula presencial já esta lendo 

tudo esta desenvolvendo muito,escrevendo muito bom o ensino eu adoro a escola do meu filho nota 10. OBRIGADA 

COLÉGIO VIP SERRA

Yna de Fatima Ribeiro

Conheço o colégio VIP há muitos anos desde qndo meus sobrinhos estudaram lá, acompanhando de longe eu já percebia o 

quanto a educação no contexto geral era excelente e tinha o colégio como referência na zn, desde 2019 eu já estava em 

busca de escolas para a minha filha ingressar na 1 série e só confirmei o que já sabia; o custo x benefício  do colégio VIP é 

maravilhoso, desde a recepção, o acolhimento, mesmo que nas aulas on-line, o ensino, tudo só  me surpreendeu 

positivamente, estou muito feliz e satisfeita em ver o desenvolvimento da minha pequena.... seguimos juntos!!

Lais Cristine Santos Cruz 
Contribui muito. Esse é o segundo ano do meu filho na instituição e vejo a diferença, o cuidado e a preocupação do Colégio 

com o aluno. Grata. 

Jacqueline de Fátima delega de lima Contribui para educação necessário e conhecimento para ele

Michelly Varasquim Bizelli
Contribuiu com a excelência em ensino e aprendizado para o desenvolvimento pessoal e coletivo do discente e sua 

percepção em meio a sociedade a sua volta. 

Carlos Augusto Guerra
Contribuiu para o conhecimento aprendizado e elevou o nível de cultura bem como contribuiu com sua sociabilidade convívio 

em grupo educação respeito para com o ser humano contribuiu com o convívio harmônico solidário e caridade 

Silvana Cristina dos Santos Garcia
Contriui de uma forma boa  , principalmente nesses dois anos de pandemia. Só tenho a agradecer pelos professores ao 

empenho, pois ter aula a distância não é fácil. 

Zulene da Silva Crescimento intelectual e social

Robson Suzuki Cumpre seu papel como escola e contribui  na formação do meu filho. 

Silvia Ferreira valverde Da melhor forma possível sempre muito bem assistido.

Pryscilla C S Stefano
Davi ama a escolinha, os amigos e a prô. Está quase alfabetizado, lendo e escrevendo bastante palavrinhas e nem completou 

5 aninhos. Agradeço muito a Prô Audrey, Aline e Tati 💓

Milena Vieira Firmino

Davi estuda no Colégio VIP desde o primeiro ano o colégio vem nos ajudando na construção não só da parte pedagógica do 

nosso filho mas também na formação do caráter respeito e empatia com as pessoas 

Tenho orgulho em poder proporcionar que ele estude nesse colégio.

Janaina leite Teixeira

Davi Teixeira meu filho vêm de outra escola ,não particular do Governo e para minha Surpresa ele se adaptou muito bem,é 

uma outra criança têm mas facilidade de se comunicar com os coleguinhas e professores ,o ensino é fundamental aprende as 

coisas com muita rapidez estou orgulhosa e agradecida pelo colégio VIP Tremembé 🥰 e todos os Profissionais.

Francisca Macilene Alves Santos 
De forma rápida eficaz principalmente nos últimos meses período pandemia têm mostrado responsabilidade na hora da 

formação da educação da minha filha.

Patrícia Pereira dos Santos de Camargo

Deixo aqui minha satisfação em ter meus filhos no Colégio VIP . Como já disse no outro depoimento (pois tenho dois filhos no

 colégio) tiro meu chapéu pra equipe top que vocês são! 

💙❤ Parabéns!

Lucineia Prates Santos
Depois que meu filho começou a estudar no VIP percedemos que ele se desenvolveu bastante principalmente na leitura, só 

ouço elogios dele vindo da professora e isso me deixa muito orgullosa😍..

Andrea de Vasconcello

Desde que escolhemos colocar a Malu neste colégio, vimos o progresso na sua socialização, nas amizades e na parceria 

junto aos professores. Não houve um único momento que não tivemos trocas ou desencontros. Tudo o que foi proposto e 

alinhado entre pais e professores tivemos o resultado e reflexo no aprendizado. A escola é atuante, a coordenação 

representada pela Simone tem atuação forte e uma parceria onde nos dá confiança e segurança! O método usado para o 

aprendizado com apostila Anglo e a didática fortalece o aprendizado e o preparo para o vestibular...

Só tenho a agradecer pois o ambiente familiar é o que mais atrai nesta escola.

Daniela Delgado Quadrelli 
Desde que minha  filha começou a estudar no VIP sempre conseguiu tirar suas dúvidas.  O que gosto da escola é exatamente 

a prioridade que a maioria dos professores dão aos alunos. 

Elaine Aparecida Beltrame de Almeida 

Desde que minha filha iniciou seus estudos no colégio VIP,  em 2020, seu nível de maturidade,  autonomia e aprendizagem 

aumentaram consideravelmente. Estamos muito felizes com seu rendimento e cremos que boa parte disso se deve ao 

compromisso do colégio em exautar o que é realmente importante nos estudos.  Mesmo com todas as dificuldades pelos 

quais todos passamos em relação à pandemia,  conseguimos supera-las e seguir adiante.  Parabéns ao colégio e sua equipe. 

Deus os abençoe!!

Renata Gestas Francisco

desde que mudei ela da escola publica para o VIP houve uma mudança radical no desempenho dela como aluno e como 

pessoa. No VIP ela se encontrou e cresceu muito. Então sou grata pela dedicação dos envolvidos desde a diretoria até os tios 

do transporte.

Fernanda Cristina de Almeida Brignani 
Desenvolvimento em saber fazer as lições muitas das vezes sem precisar de ajuda com o conteúdo passado em sala é muito 

bem explicado é aplicado no aluno.

Dentro da pandemia o possível 
Devido aula on line ela caiu muito no estudo agora presencial vamos ver se ela melhora gostaria que tivesse reforço 

presencial obrigado



Elen Cristine de Sobral 

Difícil falar do colégio sem me emocionar... O Kauã é um adolescente autista e pela primeira vez na vida, ele se vê inserido 

em um grupo de amigos e de profissionais da escola que o respeitam demais e faz com que ele se sinta a vontade. A 

evolução escolar está caminhando com passos largos e o Kauã realizou o seu sonho que era fazer amigos! Gratidão eterna 

por tudo o que vocês estão fazendo pelos meus filhos Colégio VIP. Eu amooo todos vocês do fundo do meu coração. 

Nazareth Diogo

Dominique estuda no colégio VIP desde o jardim, sempre foi uma criança meiga, porém muito tímida, com o passar dos anos 

aprendeu a se comunicar, ser participativa, ser mais responsável com suas tarefas, e para isso eu agradeço os profissionais 

do Colégio VIP que estão sempre a frente para formação dos nossos pequenos.

Elaine Cristina Vieira dos Santos Saragossa

Durante esse tempo meus filhos estudaram em 2 escolas e nenhuma delas foi tão boa quanto o VIP está sendo. Claro que 

para um primeiro ano no colégio em meio a pandemia ainda é cedo para avaliar como um todo, mas sou grata pelo carinho 

que os tios da perua tem com meus filhos, os inspetores, as meninas da secretaria, os professores.

Sara Cristina Vieira 

É com muito carinho e ternura que falo dessa escola que acolheu meu filho com muito amor, desde o princípio. É aí, onde 

deixo todos os dias o ser mais precioso da minha vida, que deposito toda a minha confiança e segurança de que meu filho é 

tratado com carinho, dedicação e respeito. Sou muito grata pela confiança nunca quebrada, pela segurança nunca 

interrompida... Essa fase dele não voltará nunca mais, por isso fico muito feliz por ele ter começado sua jornada escolar num 

lugar tão especial."

Catia Alves Leal Oliveira 
E o primeiro ano da Leticia na escola,  mas já deu para perceber que a escola e muito boa. Tem a praticidade de ter tudo na 

dependência da escola, facilita a compra de uniformes e o transporte  próprio e muito bom. E a Letícia está amando a escola. 

Andre Xavier Mendes

É o primeiro ano do meu filho no colégio, é gritante a evolução dele neste período, mesmo em época tão difícil devido a 

Pandemia q estamos enfrentando. Só tenho a agradecer o empenho dos profissionais do Colégio, meu filho sente prazer em 

ir pra escola e isso é fruto do acolhimento de toda a equipe.

Neidilene Lima dos Santos 

É PERCEPTÍVEL O DESENVOLVIMENTO DA GEOVANNA NO ÂMBITO DE CONTEÚDO ADQUIRIDO EM SALA DE AULA, 

MAS TAMBÉM NAS RELAÇÕES INTETPESSOAIS.

EMBORA ESTEJAMOS PASSANDO POR UM MOMENTO MUITO DIFÍCIL É NOTÓRIO O EMPENHO DOS PROFESSORES 

EM PASSA O CONTEÚDO DE FORMA QUE OS ALUNOS CONSIGAM ABSORVER E ACIMILUAR DA MELHOR FORMA 

POSSÍVEL 

Marcello Finardi Peixoto É um grande diferencial ter como material didático o sistema Anglo de ensino . 

Gisele Barbosa Gomes dos Santos E uma escola de excelente qualidade tem ótimos funcionários ótima localização e um excelente ensino 

Andrezza Estigarribia Ela aprendeu bastante coisa  mesmo com as aulas online e está amando ir para a escola se ela pudesse ela até dormiria lá.

Raquel Silva Gabinio

Ele vem se tornando uma criança / adolescente humano, de coração bom. Com o plano de estudo do Colégio VIP consegue 

expor suas idéias com clareza. Os professores passam segurança em seu conteúdo. O administrativo dando suporte ao que 

se faz necessário. Estou muito satisfeita. Ah.... E este é o segundo filho que estuda neste Colégio. Obrigada pelo carinho.

Luciana Alvares da Silva

Em primeiro lugar agradecer a Professora Dani qhoi excelente substituindo a pro Mara enfrentou um grande desafio com 

pandemia turma nova foi de uma paciência sem tamanho não só com os alunos mas tb com os pais. Hj meu filho da com a 

Pro Katia q amo de paixão tem uma firmeza uma paciência meu filho q não lia nada já tá lendo aprendendo a escrever com 

letra cursiva o q falar dessa equipe so tira o chapéu e vc Simone tb lora no meu coração parabéns.

Ângela Prado 

Em um aprendizado de qualidade e ao mesmo tempo com muito carinho e compreensão devido às aulas on line, e sempre 

pensando no melhor para aluno , minha filha está a 2 anos e gosto muito e vou permanecer ela enquanto eu puder ! É um 

abraço especial para toda equipe que faz isso acontecer. 

Veronica Matsumoto Ensina a ter disciplina 

Valderez Nunes Ensinando tudo que ela precisa e a ser educada 

Edilson Rodrigues Queiroz Ensino de qualidade

Elizete Maria Neves Queiroz Ensino de qualidade

Érika Jucá Lessa Ensino de qualidade e compromisso com os pais e alunos.

Cinthia Buoery de oliveira Tavano 

Enzo está há pouco tempo na escola mas eu tenho gostado muito do relacionamento no geral. A professora Katia é uma 

parceira muito bacana!!

Ainda estamos nas aulas online mas ele adorou o período  presencial na unidade.

Agradeco todo carinho e comprometimento d vcs.

Adriana dos Anjos Galvão Escola maravilhosa que tem inspirado minha filha a cada dia e trago um desempenho crescente.

Erika ribeiro Escola super Segura os profissionais e educadores maravilhosos 

Luciana Bruno de Freitas

Esse é o primeiro ano da Laura no VIP e a grande mudança que senti foi que agora ela se sente mais independente, 

começando por ir sozinha a escola, pois vai com o ônibus, depois por ter que manter a disciplina de realizar os exercícios do 

Planus e manter as atividades sempre em dia. Acredito que isso é muito importante para o desenvolvimento deles. Apesar 

dela estar tendo bastante dificuldade em se adaptar, acredito que faz parte do amadurecimento dela. Aproveito para relatar 

algumas oportunidades, uso da máscara nas aulas pelos professores e alunos, as vezes eles tiram, já vi nas aulas online e 

minha filha já me reportou tbem. Plantão de dúvidas, isso seria muito interessante para que em um fórum menor, eles 

pudessem esclarecer todas as dúvidas. Muita bagunça em sala de aula, impossibilitando os alunos online escutaram as 

explicações dos professores. Correções dos exercícios, alguns professores não tem o hábito de corrigir, poderiam pelo 

menos passar as respostas para que os alunos avaliem se acertaram. A Laura escolheu o VIP mais pela infraestrutura da 

escola, ela ficou encantada com o espaço, porém agora ela está falando de voltar a outra escola pois disse que está difícil 

acompanhar, reclama bastante da bagunça em sala, até pensou em mudar para a parte da tarde, mas seria muito ruim. Bom, 

espero que possamos ajustar esse ano para que ela permaneça na escola.

Maria Janayna D arck de melo Andrade

Esse é o primeiro ano do Luiz,e eu só tenho a agradecer por todo cuidado, paciência e dedicação.

Acompanhei algumas aulas online e pude perceber que os professores se empenham muito e tiram as dúvidas de todos,acho 

isso muito importante.

Obrigada, por tanto!

Magna Maria dos Santos Esse é o primeiro ano do meu filho nessa escola e só tenho a agradecer porque ele tem se desenvolvido muito bem.

Luana oliveira Está contribuindo muito nessa pandemia com aulas mais claras e professores mais treinados 

Rangel Alves de Oliveira
Está desenvolvendo a alfabetização  do meu filho de uma maneira clara e objetiva  preparando para ser um cidadão ético e 

um profissional competente. Os professores muito competentes.

Edlaine medeiros

Está desenvolvendo a leitura e despertando outro mundo para ele, de descoberta e aprendizado

Ajudou ele tem a ter comprometimento

Em tempos de pandemia, estamos satisfeitos com o suporte online da escola.

Elizabete Andrade 

Esta escola tem contribuído muito para o desenvolvimento da minha filha só tenho a agradeçer ainda mais neste tempo tão 

difícil que estamos vivendo a parceria com os estudos dela foi constante todos os dias isto fez com que ela estivesse semore 

motivada a novas aprendizagem .Muito obrigada Colégio VIP Cantareira!!

Ana Paula  Pereira Esta funcionando tudo bem 

Veronica Regina Cordeiro dos Santos 
Está tendo mais matérias oque o ensino público aprendendo mais  aulas de dança  aula online livros apoio dos professores 

tirando suas dúvidas segurança transporte .

Renata Aparecida do Santos Estamos muito satisfeitos com o ensino do COLÉGIO VIP ,é muito gratificante ter como  ensinadores de meus filhos...

Jazy Silva

Estamos super felizes com o desenvolvimento escolar e social do Arthur. É nítida a mudança em apenas 4 meses, pois ele 

iniciou no mês de março. Ele já está lendo livros e isso é muito gratificante. O Arthur já passou por várias instituições de 

ensino desde os 11 meses de idade, e hoje ele diz que só quer sair do VIP quando for trabalhar ...rsrsrs

Só tenho a agradecer à todos que contribuem com essa satisfação e felicidade dele,  em especial os mais próximos que são 

as tias do transporte, o motorista tio Cleudo e a professora Karina. Obrigada e parabéns à todos do colégio VIP Serra. Deus 

os abençoe🙏🏻💙



Ana  Gracia Silva dos Santos
Estar no berçário VIP, é cuidado na medida certa, minha bebê tem um mundo de descobertas. Ela brinca, interage e vivencia 

momentos únicos e espetaculares.

KAREN GOMES LIMA

Este é o segundo ano do meu filho nessa escola, estou muito satisfeita desde o pedagógico até a administração. Pude 

conversar com o diretor Jorge, que demonstrou o carinho que tem pelos estudantes. Além dos professores serem muito 

preparados, principalmente nesse momento caótico da pandemia. Com certeza meu filho continuará e fará parte da história 

do Colégio VIP. 

Tatiane Brito Estou contente com as aulas e dedicação do Colégio VIP.

Viviane Hernandes Amorim Paduelo
Estou gostando muito o aprendizado, um ensino reforçado , bastante atividades onde acaba forçando bem o ensino.

Estou bem satisfeita .

Kelly Cristina Silva Estou muito feliz com o Colégio VIP pela dedicação e o carinho muito obrigado aos professores e funcionários. 

Ana Cristina dos Santos Vaz

Estou muito feliz com o colégio, pois mesmo com a dificuldade da pandemia sempre deu e sempre dá todo o suporte para 

meus filhos na melhor formação acadêmica e pessoal. 

Há 5 anos, por causa de uma fatalidade na família, tivemos que sair da zona leste para a zona norte e a melhor escolha foi o 

Colégio VIP Tremembé, que acolheu meus filhos com muito carinho e não deixou nada a desejar. Foi a nossa melhor 

escolha. 

Agradeço a todos os funcionários por tudo! 

Cintia da silva Estou muito satisfeita com a escola minha filha tem aprendido muita coisa  e está se desenvolvendo muito 

Luciana Álvares da Silva 

Estou muito satisfeita com o colégio mesmo com toda essa pandemia coordenadora e professores nunca deixaram de passar 

o conteúdo enfrentado o metodo online estão de parabéns em especial agradeço a Dedicação da professora Karina q desde o 

ano passado e professora do meu filho e esse ano tb e exigente e dedicada tiro mil chapéus para ela te adoro pro e vc tb 

Simone.

Katya Rebeka Pedroso Dos Reis Rocha estou muito satisfeita com o Colégio VIP,meu filho tem tido um otimo aprendizado e eu agradeço a todos do colégio por isso.

Izailda c Conceicao
Estou muito satisfeita com o desempenho no aprendizado do meu filho e também da forma que estão conduzindo em relação 

a pandemia 

Elizangela oliveira ferreira fernando Estou muito satisfeita com o ensino

Margarete Rosa Silva Estou muito satisfeita com o ensino, meu filho desenvolveu muito, e ele ama a escola .😍

Ednalva soares Pinheiro 
Estou muito satisfeita com o método de ensino aplicado por vocês, tenho visto um crescimento no entendimento das aulas da

 minha filha , super indico vocês 🥰 muito obrigada pelo carinho e dedicação 🥰❤

Walter Ferreira de Sousa 
Estou satisfeito com o ensino oferecido e aprendizado proporcionado ao meu filho.

Professores comprometidos e equipe engajada.

Camila Carvalhar Taira

Estou surpresa pela quantidade e qualidade de matéria dada todos os dias em todas as matérias. Esse é o primeiro ano da 

minha filha no VIP e ela realmente tem estudado muito para acompanhar todas as atividades, mas estou satisfeita por ela 

está conseguindo acompanhar e ficar dentro da média, mesmo nas matérias que sempre teve mais dificuldades. Obrigada 

pelo trabalho e dedicação dos professores.

Ana Gracia Silva dos Santos
Estudar no Colégio VIP é de fundamental importância para sua formação mental, cognitiva, social e integral. Formando e 

preparando a minha filha para a sociedade e para o mundo! 

Rosicleide Lima 

Eu adoro a escola o inciso,  a disciplina, a organização  ,limpeza  !!!

Tenho orgulho  de ter minha filha estudar  nessa escola !!!! Obrigada  por tudo !

Josefa Pereira de Oliveira Lima Eu agradeço muito  VIP pelo aprendizado da minha filha   eu gosto muito da escola  ela também  então  é só gratidão 

Kamila de Oliveira Duarte
Eu estou muito satisfeita com o colégio, o sistema de ensino e a cordialidade dos profissionais, confesso que por conta da 

pandemia fiquei muito apreensiva com a alfabetização dele, mas deu certo! 

Nilzete de jesus Guimarães 

Eu gosto muito da escola pois me proporciona um ensino de alta qualidade para meu futuro brilhante na faculdade que 

pretendo me formar,  ajuda muito na minha escolha de carreira . Os professores são maravilhosos , sou grata pelo ensino da 

escola.

Franciane Amorim Oliveira da Silva 

Eu penso que na parte pedagógica ajudou muito,mas sinto uma defasagem na parte do pensamento crítico,as crianças 

devem ser ensinadas a questionar e analizar,principalmente em questões que fazem parte da nossa sociedade. O país está 

em um momento muito crítico e não vejo a Maria Eduarda trazendo essas questões da escola. Acho que devem abordar 

assuntos como racismo e questões de gênero também. 

Luís Florêncio Rodrigues Martinez Eu só tenho a agradecer a escola pelo cuidado  no ensino para o melhor aprendizado e formação do carater.

Michelle Rosa Borges Silva
Eu só tenho agradeçer  a Melissa está aprendendo muito rapídamente a ler e escerever com o cuidado e dedidação dos 

profissionais, principalmente neste momento tão dificil que todo nós estamos enfrentando.

Tatiana aparecida nogueira
Eu só tenho que agradecer a escola, o ensino quanto o remoto e o presencial estão de parabéns, desde da recepção, 

professores e tios das peruas.

Ginaria Barbosa Venâncio

Eu sou muito grata a professora Camila pela atenção e carinho que ela tem com o meu filho Pierry, quando ele entrou no 

colégio VIP ele não sabia nem lê tinha muitas dificuldades prá aprender lê ,mais graças a Deus colocou uma professora que 

tem um carinho e atenção prá em sinar, que agora o Pierry já tá conseguindo lê muito obrigado a todos do VIP pelo cuidado 

que vcs tem com as nossas crianças ❤😍🙏

Paula Patrícia Alves Mendonça Martin 

Eu tenho muito o que agradecer ao VIP,!

Ajudou demais minha filha se desenvolver como pessoa (fazer com que ela entendesse que era capaz de qualquer coisa), a 

prepara como uma profissional dentro de qualquer profissão que se identificar futuramente, porque além de ser preparada 

com matérias tradicionais, tem excelentes professores que com todo os seus carinhos e profissionalismo a prepara para a 

sua vida profissional.

Maria Cristina da Silva Alves 

EXISTEM PESSOAS QUE TORNAM NOSSA CAMINHADA MAIS SIGNIFICATIVA ,PELA SUA DEDICAÇÃO,AMOR E 

CARINHO ;E VOCÊS EQUIPE VIP TEM SIDO ASSIM NA VIDA DAS NOSSAS "CRIANÇAS ",QUE MESMO EM MEIO A 

ESSA PANDEMIA NÃO MEDIRAM ESFORÇOS E SEMPRE SE DIDACARAM AO ENSINO COM QUALIDADE .PARABÉNS  

A TODOS .PARABÉNS A TODA A EQUIPE @TAMO JUNTO E MISTURADOS BJOS .

Juliana de Medeiros Bezerra
Fez com que ela tenha mais responsabilidade sobre os estudos e deveres dela ,uma menina educada que sabe respeitar os 

outros.

Andrieli matos da silva 

FORA O APRENDIZADO ESCOLAR QUE ACHO MASTER,  APÓS O PRIMEIRO ANO LETIVO DO MEU PEQUENO NOTEI 

QUE ELE SE TORNOU UMA CRIANÇA MENOS TÍMIDA E MAIS PARTICIPATIVA EM RELAÇÃO A DATAS 

COMEMORATIVAS E A BRINCADEIRAS EM CONJUNTO. SEM FALAR QUE ELE ADORA A ESCOLA TIRANDO A PARTE 

DE FAZER LIÇÃO RSRS. ELE NUNCA SE QUEIXOU DAS PROFESSORAS, DOS TIOS E TIAS QUE O ACOMPANHAM E 

NUNCA TIVEMOS NENHUMA QUEIXA TAMBÉM REFERENTE A NADA COM A ESCOLA. SÓ TENHO A AGRADECER A 

TODOS PELO EMPENHO E DEDICAÇÃO COM O ENSINAMENTO E CARINHO QUE VEJO DE PARTE DE TODOS QUE 

TIVE CONTATO. PARABÉNS <3 A TODOS SEM EXCEÇÃO SEMPRE EDUCADOS E ATENCIOSOS 

Eliane Celia Mainardi 
Gostamos muito do Colégio VIP. A Natália está lá desde o início aqui na Serra. Tem sido ótimo na formação educacional e do 

caráter dela. Desejo sucesso ao VIP e espero que seja sempre melhor para com os alunos e professores. 

Jocilene de Miranda Marques

Gostaria de agradecer ao colégio VIP, aos professores, coordenadora pedagógica, diretores, colaboradores do transporte, da 

limpeza, do financeiro, da secretaria, todos estão sempre prontos a nos ajudar com muita educação e atenção! Minha filha 

está on line desde o ano passado, com dificuldade porque é muito difícil ficar distante de todos os coleguinhas e dos 

professores, mas os professores principalmente a professora Karina sempre demonstra preocupação com ela, incentivando e 

fazendo com que ela participe, entendendo toda problemática para que ela continue se sentindo parte da sala! Muito obrigada 

por toda dedicação!

Fernanda Zawit

Gostaria primeiramente de agradecer a infraestrutura para nós, pais que optamos em não enviar os filhos ao colégio, que se 

mostrou empenhado em nos atender de forma plena e dinâmica. Minha filha consegue acompanhar o conteúdo, a professora 

Priscila se dedica a ela de forma integral também, com muita atenção e carinho. Obrigada pelo apoio na minha escolha. 

Cintia da Silva
Gosto da escola minhas filhas tem se desenvolvido muito bem porém (com a pandemia na aula on LINE é péssimo) mas sei 

que a escola está tentando melhorar cada dia mais,mas n tenho o que reclamar da escola só tenho que agradecer mesmo



Ivanda Simone Garcia

Gosto das características familiares que o VIP oferece as crianças. Devido ao pequeno número de alunos em sala a 

Professora consegue entender e educar de forma individualizada. O Gustavo estuda na unidade serra desde os dois anos de 

idade e apresenta comportamento exemplar em sua vida social. É um menino feliz e com a auto estima bem trabalhada. Sei 

que na parte infraestrutura falta recursos como: aula de informática, uma aula de inglês mais elaborada. Porém dão ao meu 

filho valores esquecidos pela sociedade. Obrigada 🙏

Amanda Sardei Cardoso Gosto muito do trabalho dos professores, o sistema Anglo é excelente e meu filho adora a escola

Silvia Teresa Moraes Tavera Grata pela educação que o meu filho recebeu do colégio. 

Adailton Roseno de Brito
Gratidão a essa Escola pelo bom acolhimento e qualidade de ensino oferecido ao meu Filho, pelo curto período de tempo 

pude perceber que é uma instituição de respeito e responsabilidade para com os seus alunos.

Jéssica Brenda Ferreira Silva Gratidão a tudo que tenho aprendido! 

Thamyris Dollinger
Helmuth tem amadurecido e ganhado muita motivação para os estudos nos últimos anos. Ele gosta da escola, gosta dos 

professores e está com uma satisfatória evolução geral, também graças à carinhosa contribuição do Colégio VIP na vida dele. 

Maria Lucia Heins Alessi

Isabella veio da Espanha e estava muito apreensiva pela diferença do método de ensino que iria ter no VIP,  mas em pouco 

tempo ela se adaptou porque recebeu muito carinho e principalmente muita atenção por parte dos professores, orientadora 

enfim de toda a equipe do Colégio!!

Estou muito feliz por isso!

Marilza Américo dos santos
Já fui aluna do colégio VIP sempre tive admiração pelo carinho e competência da escola e sonhava em ter um filho estudando 

na mesma instituição uma das melhores ❤️

Nathalia Loureiro Negreiros 

Joao Benicio ama o Colégio VIP. Fez o pré 1 e sua adaptação foi incrível. Mudei-o de colégio para uma escola bilíngue para 

fazer o pré 2, apesar de não reclamar e estar sempre motivado para ir à escola, sempre me perguntava quando voltaria para 

o VIP, ele sentia saudades de tudo. Foi um ano inteiro de lembranças e pedindo para voltar! Então, ao acabar o ano letivo o 

transferi novamente, e, hoje, ele faz o primeiro ano no Colégio VIP. Ama ir à escola, e apesar da pandemia, temos notado um 

bom desenvolvido e compreensão acerca das matérias. O VIP além de ser uma escola acolhedora, possui uma metodologia 

eficiente, o que me faz ter a certeza de que fiz a melhor escolha! Obrigada ao Colégio VIP e toda a equipe. 

Fernanda Pinto Gonçalves

Manu estuda no VIP desde a primeira serie, e já neste ano pudemos observar grande evolução, saiu da primeira serie lendo e 

escrevendo, fazendo contas de adição. Agora no Segundo é nítida sua constante evolução. Agradecemos o corpo docente do 

colégio VIP que com muita dedicação faz com que nossa pequena nos surpreenda cada dia mais. 

Juliane de Figueiredo valenca 

Maria Heloísa estuda desde 2019 no colégio VIP desde então vejo sua evolução constante, todos os dias uma novidade , 

sempre atenta ao que a professora fala na sala para atividades, não tem costume de faltar, aliás, não gosta de faltar. 

Eu como mãe adoro esse colégio e enquanto eu puder pagarei para que ela se forme aí no colégio VIP, muito satisfeita com 

esse aprendizado desde então.

Milena Baccas Correa
Matheus tem se tornado mais independente com suas tarefas e horários.  Estamos super satisfeitos com as matérias 

disponibilizadas pelo colégio e o conteúdo.  

Ana Carolina Simonetti Alves Melhor ensino,sempre pensam no melhor para seus alunos 

Katia Wanessa de Camargo Galvão 
Mesmo com todas limitações dessa época o desempenho e compromisso do Colégio VIP em relação aos seus alunos 

permanece o mesmo.

Mayara Tatiane Camilo 
Mesmo em época de pandemia o Colégio não deixou de incentivar e apoiar seus alunos. Meu filho entrou no 1° ano lendo e 

escrevendo mesmo tendo suas aulas online. 

Eduardo Marcolino da Silva
Mesmo fazendo aulas online,minha filha teve um excelente desenvolvimento,pois,foi muito bem acolhida pelos professores e 

alunos do Colégio VIP.

Katia Ribeiro Mariano de Souza Gois

Mesmo na pandemia. Meu salário reduzido e meu marido sem salário. Estamos fazendo um esforço  para que minha filha 

continue no Colégio VIP. Acredito muito no ensino aplicado.

Através do conhecimento adquirido, vocês serão o início de uma caminhada rumo ao sucesso. Obrigada.

Luiz Henrique do Rego e Silva
Meu filho ama a escola, o que ele mais gostou foi o espaço, pois na antiga escola dele era  muito pequena e hoje ele fala que 

tem muita liberdade,e a educação de todos com ele e isso me deixa muito feliz.

Lais Baltazar Gomes Ferreira

Meu filho começou a estudar no ano de 2021 no colégio VIP, desde então pude reparar um bom desenvolvimento no 

aprendizado dele como forma de expressar-se de conversar, de falar e de se comportar etc.

A unidade VIP Tremembé é uma escola muito boa gosto bastante do ambiente e dos funcionários, meu filho está gostando 

muito de estudar nessa escola, estamos em férias escolar e ele já quer votar 😁 , a escola está contribuindo muito para o 

aprendizado e desenvolvimento do meu filho.

Ana Paula de Souza matos 

Meu filho cresceu e amadurecer muito após ter começado a fazer aula de xadrez. Está aula abriu seu entendimento e ajudou 

ele em organização, em atenção e despertou ele ao um senso de responsabilidade incrível a suas atividades escolares. Nesta 

pandemia ele se dedica 100% aos estudos, sente prazer em assistir aula estou muito feliz por está ajuda do colégio e de seus 

professores que são comprometidos com seu trabalho. 

Tatiana Moraes
Meu filho desenvolveu auestima, confiança, concentração e gosto pelos estudos!! Ele vai para a escola feliz, volta feliz! Tudo 

de bom para uma mãe ❤🙏🏼

Tatiana Moraes Meu filho desenvolveu bem a leitura, a concentração e gosto pelos estudos! Muito feliz com a trajetória escolar do Gustavo 

Claudia Ibanez Silva de Oliveira
Meu filho é acometido de TDAH, entrou no colégio VIP esse ano e já nos primeiros meses aprendeu a ler, em um trabalho 

conjunto com a escola ele está indo muito bem...

Franciele Lima

Meu filho é aluno da Professora Thaís no período manhã, esse ano aderimos o ensino total em casa, e estou admirada com 

competência e evolução, acompanho as aulas diariamente e vejo como meu filho evolui a cada dia, mesmo a distância vejo a 

participação dele nas aulas, e sou grata ao colégio e a Professora que tem cuidado do ensino do meu filho, mesmo que a 

distância com tanto profissionalismo e eficiência. 

Juliana Leonelli Pereira da Silva Meu filho é autista e foi acolhido com muito amor e carinho, só tenho a agradecer.

KELLY CRISTINA SILVA DE ALMEIDA 
MEU FILHO É ESTIMULADO E ESPERIMENTA NOVAS EXPERIÊNCIAS , EM CASA TODO DIA QUANSO CHEGA EM 

CASA TEM ALGUMA NOVIDADE. FICO MUITO FELIZ EM SABER QUE ELE É BEM TRATADO. 

Katyanny Barreto Rafael Meu filho entro ano passado no colégio e foi muito bem alfabetizado aprendeu muito rápido. Obrigada COLÉGIO VIP 

Lilian Barbosa de Moraes Gualberto 

Meu filho entrou em 2020 no colégio e  infelizmente não tivemos muito tempo para conhecer o colégio pessoalmente no dia 

dia. 

Mas oq eu posso falar e a compreensão dos professores nesse momento, e a atenção dos funcionários e diretor. 

Jaqueline Neratika negrette garcia
Meu filho está lendo e escrevendo muito bem, mesmo com a pandemia nesses 2 anos. Creio que o método de ensino 

colabore bastante para isso.

Priscila Barbosa do Carmo

Meu filho esta no VIP a 6 meses e já vejo o quanto ele desenvolveu na escrita, fala, na forma de interagir com outros colegas 

e isso tudo tem feito tão bem pra ele que tem refletido em casa pois vejo que esta mais calmo, usando muito mais a 

imaginacão nas brincadeiras ele esta mais feliz. Tenho que dizer que os profissionais que fazem parte desse crescimento são 

seres humanos incriveis pois é gracas a todo esse carinho que meu filho tem prazer em ir todos os dias pra aula. Muito 

obrigada a todos. 

Liliane Cruz Meu filho está no VIP desde o 6 ano e estamos muito satisfeitos, com o aprendizado… escola muito no e atenciosa …

Antônio Luiz de Oliveira
Meu filho estuda na unidade Serra desde o jardim e adora a escola, os professores, os colaboradores, a estrutura e, lógico, os 

animais que ficam soltos pelas áreas do colégio. O método Anglo também faz toda a diferença.

Marines Limeira dos Santos
Meu filho gosta dos professores e do método de ensino aplicado pelo colégio VIP. Eu gosto da empatia da direção em 

questões financeiras incluindo material e transporte na mensalidade o que anda muito!

Marcia Bueno

Meu filho iniciou em março/21 no COLÉGIO VIP, está adorando os colegas, professores o espaço, ele veio de outro colégio 

insatisfeito sem motivação para estudar e o Colégio VIP mudou esse quadro ele tem prazer em ir a escola todos os dias, 

adora o transporte. Essa mudança fez muito bem para ele.



Alessandra Diamantino 

Meu filho Luigi entrou para a família VIP não tinha completado ainda 3 anos . Hoje com 10 anos sente o colégio como uma 

extensão de casa . Os professores sempre atenciosos e a coordenadora Fabiana e diretor Jorge sempre acessível.  

Acompanhei as dificuldades e conquistas para colocar o VIP de acordo com as exigências da pandemia e percebo que a 

união faz a força! 

Somos UM pelos nossos pequenos !

Gratidão 

Alessandra Diamantino 

Sheila de Souza Silva

Meu filho retornou para as aulas presenciais pois as interações coletivas fizeram muita falta. As aulas remotas tiveram 

contribuição pra não se perder o vínculo da rotina escolar, Porém percebi bastante desinteresse da parte dele. Teve que ter 

um pouco de autonomia sem saber o que é ser autônomo. . 

Erica de Fátima Cypriano
Meu filho tem aprendido muito no VIP. Veio da rede pública e teve muito para se adaptar. Com ajuda dos professores e da 

coordenação conseguiu acompanhar todo o conteúdo sem se atrasar no aprendizado.

Lilian Nascimento
Meu filho tem aprendido, bastante qto a didática dos estudos, socialmente e superando seus limites, lê, escreve bem, aprende 

sem muita dificuldade, tem demonstrado segurança no aprendizado. 

Vanessa Aparecida Nascimento Silva
Meu filho tem se sentido motivado, poder interagir com a natureza e os animais, além do ambiente acolhedor que a unidade 

proporciona, tem feito toda a diferença em seu aprendizado. Mudar para o VIP foi a escolha certa.

Ariane Santos da Silva 

Meu filho tinha apenas 1 ano e 10 meses quando iniciou no colégio ainda não tinha berçário mas nós acolheram com muito 

amor desde o transporte as auxiliares e a Prô todos nos ajudaram muito nesse momento tão importante este ano 

completamos 5 anos de colégio VIP. Todos os momentos estão guardados no nosso ❤️ coração e registados em várias fotos 

e comemorações. Obrigada!!!!

Marilyn Chubachi de Paula
Meu filho tinha uma certa dificuldade em aprender e o carinho e a atenção que o colégio tem com ele, tem evoluído cada vez 

mais no seu aprendizado. Obrigada Colégio VIP.

Marilda Araújo Silva Meu ganhou muito mais responsabilidade, amadureceu. Tenho muito orgulho do meu filho fazer parte da família VIP. Gratidão.

Arismary gaia ruchinsque jales 
Meus filhos estudam no colégio VIP , desde o jardim , me ajudam a formar o caráter dos meus meninos , com ensino de 

qualidade e preparando eles para o mundo lá fora . 

Pedra Lourenço Rodrigues 

Meus filhos estudaram no colégio e hoje tenho 2netos na unidade  . Não tenho o que reclamar só elogiar . Obrigado  a todos 

pela dedicação com nossas crianças!!!

Jessica dos santos toqueiro 

Minha experiência está sendo uma das melhores , minha filha se desenvolveu 100% com a dedicação dos professores e toda 

a equipe , o carinho com as crianças é inquestionável em meio a tantas crianças eles dão atenção e todos os cuidados com 

cada uma . Só tenho a agradecer todo esse cuidado e carinho que eu tive o prazer de fazer parte dessa história. 

Samanta Assunção Gatti 

Minha filha adora o colégio, os professores são super atenciosos , em meio a toda esta pandemia o colégio se reinventou, 

procurou e procura aproximar aluno e professor. A qualidade e o comprometimento não diminuíram . Tudo que precisamos 

estão sempre prontos a ajudar. Obrigada COLÉGIO VIP

Rodrigo Carneiro

Minha filha adora o colergio, as professoras e todos os amiguinhos.

É visivel a evolução que o COLÉGIO VIP teve no desenvolvimento da minha filha, mesmo sendo um ano tão atípico como 

esse o colergio está tendo um papel importantisssimo.

No inicio do ano ela identificava apenas algumas letrinha do alfabeto e hoje ela já consegue juntar silabas, criar pequenas 

palavras.

Todos os dias ir pra escola é uma festa, ela adora estar lá e nós confiamos muito pois e possivel ver a preocupação que o 

colergio tem com a educação e segurança.

Estão de parabéns! 

Priscila Aletto Da Cruz Costa 

Minha filha está  no VIP, desde o Jardim.  A escola foi fundamental  no desfralde, auto conhecimento, relacionamento  em 

grupo  e principalmente alfabetização. Independente  daquilo  que ensinamos em casa, até, postura, educação  e auto estima,  

 ela aprendeu. Sou grata pelo colégio  ser a extensão  da minha casa, e por todas as vezes  que precisei,  pude contar com 

seus profissionais,  independente  da área.  

Natalia da Silva Amorim 

Minha filha está cada vez mais esperta e com ideologias de respeito e empatia com o ser humano cada vez mais a flor da 

pele, querendo justiça com situações a sua volta onde não concorda e sabe qual o caminho correto. 

Colégio VIP nos trouxe não só uma preparação para nossas crianças no mercado de trabalho e sim um ser humano incrível e 

respeitador!! Obrigada a todos os envolvidos ❤️✨ 

Christiane Alessandra Costa de Araújo Angelotti

Minha filha está há muitos anos no VIP, desde a educação infantil, e o que tem em deixado satisfeita é a escuta que o colégio 

tem para com as famílias e alunos e sua capacidade de se adaptar frente às dificuldades, como no caso da pandemia que 

enfrentamos. Isso também é educar.

Luciana Ferreira Minha filha está mais comunicativa, animada com tudo que aprende, feliz com amiguinhos.

Gabriela de oliveira Minha filha está no colégio VIP  desdo pré uma excelente escola super indico

Mariane Martino Pontes

Minha filha está no VIP desde o Jardim e a evolução dela é extremamente visível, apesar de ser tímida está sociável, 

participativa, segura e confiante. Grande parte desse feito é graças ao colégio que sempre a ajudou e incentivou. Ela adora ir 

pra escola.

Karina Mancini

Minha filha estuda desde o Pré I no VIP da Serra e, graças aos professores, colaboradores e toda a infraestrutura, hoje ela 

chora quando precisa perder um dia de aula. Lá ela é incentivada a ler, a falar sobre o que pensa (eles tem aula de filosofia 

desde muito cedo ♥🥰), a criar. Além do contato com a natureza e com os animais que ficam soltos pela escola. O método 

Anglo faz toda a diferença.

Maria Solange Soares Sampaio

Minha filha estuda desde o primeiro ano no colégio VIP, a escola sem dúvidas proporciona um ótimo ensino aos seus alunos, 

todos os funcionários são bem educados e muito amigáveis, os professores são maravilhosos, não tem nem como explicar o 

profissionalismo deles, são muito amigáveis, não tenho palavras para descrever o quanto eles são maravilhosos. 

Com seu professor Hélio, e hoje coordenador da unidade onde minha filha estuda, ela descobriu sua paixão por esportes, e 

por conta dele que ela descobriu o que quer ser quando crescer, ele motiva muito ela. 

Todos os professores são como parentes de outra família para ela. O quanto ela admira esses professores e gosta de 

estudar não sei explicar, mas só tenho que agradecer a todos da escola por tudo, desde as faxineiras até o diretor, todos 

vocês têm a minha eterna gratidão!

Katyanny Barreto Rafael 
Minha filha estuda desde sempre no colégio VIP ela é uma boa aluna a escola Tá sempre ajudando ela tirando as dúvidas. O 

Colégio VIP me ajudo muito da educação dela. Muito obrigada 

Luiz Carlos Rodrigues cardoso 

Minha filha estuda há 7anos no Colégio VIP Imirim, tendo em vista em primeiro lugar que Se trata de um lugar sério e que tem 

responsabilidade com a formação de seus alunos, em particular me refiro a formação minha filha Giovana é claro, entre esses 

7 anos de frequência escolar pude ver o seu crescimento a cada dia, como Pai estou satisfeito com o Colégio até o porque 

nunca pensei mudar minha filha para outra escola, pois só acrescentou coisas boas à  ela. 

Luiz Cardoso.

Sandra Aparecida Brasilio dos Santos

Minha filha estuda no colégio VIP desde o 4 ano do ensino fundamental e esse ano esta se formando no 3 ano do Médio, não 

me arrependo de ter la deixado tanto tempo no COLÉGIO, ela sempre elogiou tudo, professores, inspetores e toda a funcao 

do colégio e sei que agregou muito a ela em todo esse tempo, ela esta saindo uma pessoa melhor e inteligente, só tenho a 

agradecer.

Maria Ivanilda de Negreiros Gomes 

Minha filha estuda no Colégio VIP desde os 2 anos e meio, e foi uma das melhores escolhas que fizemos, pois o seu 

desenvolvimento vem sendo maravilhoso, o colégio tem todo o suporte e cuidado com os alunos, professores excelentes e 

gestores que se preocupam com o aprendizado de qualidade. Minha filha é muito feliz e realizada estudando no VIP. Muito 

obrigada!

Fabiana Figueiredo Oliveira 
Minha filha estudava em escola pública. Depois que ela foi para o colégio VIP ela melhorou 100% até para fala com as 

pessoas só tenho que agradecer o colégio VIP pela dedicação com os alunos 👏🏻👏🏻👏🏻



Marisa Lumi Osako Park

Minha filha Gisele têm aprendido não somente o currículo escolar, mas têm aprendido a amar o estudo, e como isso amplia o 

seu horizonte. Ela tem interesse por geografia, biologia, matemática... e me conta com entusiasmo o que aprendeu com os 

professores. Fico feliz em ver que está se tornando uma jovem responsável e inteligente. Obrigada colégio VIP!

Aline Cristina Marques da Silva 

Minha filha iniciou no colégio VIP no 1° ano do fundamental e desde então tem evoluído muito com o aprendizado e 

socialização. Agradeço toda atenção e carinho de todos com a minha princesa, desde os porteiros da escola, sempre com 

muita gentileza e simpatia até os professoras, principalmente a Professora Priscila, sempre muito atenciosa e disposta a 

ajudar. Parabéns e obrigada. 

Ana Carolina Piza de Oliveira

Minha filha iniciou sua trajetória no VIP ano passado, 2020, 1 mês de escola chegou a pandemia e as aulas passaram a 

serem on-line, para nós responsáveis veio a incerteza de que o dinheiro gasto na educação seria de fato bem investido e hoje 

não tenho dúvidas de que fizemos a melhor escolha, minha filha ama o VIP mesmo tendo tido poucas aulas presenciais. tem 

mais vontade de estudar, os professores têm preocupação com os alunos, assim como a escola em geral! Parabéns por tudo! 

Só um adendo, uma pena que não pudemos participar das festas presenciais ainda.

Luiza plaça sorc ferreira
Minha filha já está no VIP fazem 8 anos, ela aprendeu com vocês que ela pode e deve expressar sua opiniões, como 

defender seus pontos de vista!!

Andréa Menuci

Minha filha mudou este semestre para o colégio e percebo que o conteúdo é muito mais adequado e os professores exigem 

mais do aluno. Ela ainda está se adaptando ao conteúdo e às plataformas, mas acredito que em breve irá melhorar. Estou 

gostando muito do atendimento geral na escola, principalmente da secretária.

julcimara p vilanova Gomes minha filha se desenvolveu muito,agradeço ao colégio VIP.

Viviane dos Santos Oliveira 

Minha filha sempre foi muito inteligente graças a Deus e o VIP tem despertado nela a vontade de ajudar e lutar por causas 

das mais diversas para a sociedade. 

Toda sexta na sala dela tem debate com o professor de Portugues e ela sempre levanta os temas em casa, nos fazendo 

pensar de uma forma diferente para cada assunto polêmico que antes nunca tínhamos imaginado. 

Bem legal isso!!!

Lucia Ap.de O.Dias

Minha filha Sophia, entrou no colégio VIP Serra com 1ano e 8 meses, ainda usava fraudas.

Para nossa família foi um desafio muito grande, colocá-la no Colégio tão pequena, mas o momento não nos deu outra opção, 

pois eu e meu esposo trabalhávamos e não tínhamos alguém de confiança para cuidar dela.Depois de tanto tentar com uma 

Babá e outra, decidimos pelo Colégio VIP.

Fomos muito bem acolhidos pela Professora Mônica que fez a diferença nos cuidados, zelo e ensinamentos para com a 

minha filha.Os anos se passaram muitos outros excelentes professores estiveram fazendo parte do crescimento e dos 

ensinamentos da Sophia, sou grata a todos.

Hoje ela, tem 9 anos esta no 4ano  do Ensino fundamental.

E pretendemos mante-la estudando no VIP sempre.Agradeco a Coordenadora Fabiana que é muito atenciosa e cuidadosa 

com a Sophia e a Professora Iara que hoje está fazendo a diferença em mais está etapa da vida dela.

Gratidão 

Lucia Dias

Adriana Cassiano Domingos da Silva

Minha filha tem amadurecido, mesmo com a pouca idade, esta mais responsável. Ela sabe das obrigações com as lições, 

sabe conviver com os colegas, está menos tímida, isso sempre foi um problema pra nós, depois que ela começou e estudar 

no colégio VIP percebemos a diferença. Estamos adorando esse convívio e aprendizado no. Obrigada por tanta dedicação.

Renata Alcantara

Minha filha veio de uma escola pública então não tenho muito o que falar, tudo e perfeito os professores, os coordenadores, 

as tias tanto da limpeza como da cozinha e também da perua e o principal o ensino é excelente e professores sempre 

preocupado com o ensino destas crianças, o material de didático e ótimo, estou muito feliz por ter colocado minha filha nesta 

escola.

Nathalia de lima rodrigues 

Momento muito difícil. Mas enquanto estivermos nesta Terra, estamos lutando e com Esperança em Deus, pois Ele é o nosso

 Guia Protetor. E o meu abraço a todos nós Guerreiros da Educação, que tem se reinventado para trazer algo novo, alegre e 

enriquecedor a todos os nossos filhos, obg a escola é professores por td cuidado é carinho com eles.q deus proteja tds vcs 

sempre...😇🙏❤🥰😍👏🎈

Anirene Silva Teles Mostrando as adversidades e as soluções para a vida e dia a dia.

William Ferlin Muita dedicação com os alunos e paciência.

Magali vieira da silva Muito bom ! Só tenho a agradecer🥰

Margarete Rosa Silva Muito feliz com o desenvolvimento do meu filho😊

Katia Wanessa de Camargo Galvão 
Na atual realidade em que estamos vivenciando o Colégio VIP continua atuando com total transparência e dedicação na vida 

acadêmica da minha filha.

Mauricio Boccia Na construção da intelectualidade 

Amanda Regina de Oliveira 
Na escolha dos professores,  onde contribui para o aprendizado,  na comunidade entre aluno e professore, acho que todos 

nós aprendemos uma técnica diferente de aprendimento nessa pandemia, e todos nós estamos no redescobrindo. 

Rosana Ferreira Brommochenkis Na formação como um todo, agregando aprendizado em conhecimento.

Mauricio Boccia Na sua visão social 

Alessandra Scaioni Rosa

Não está sendo fácil, aliás nada fácil.

O Alyson ainda não retornou as aulas, ainda não me senti segura em relação a isso, pois meus pais moram conosco.

Eles foram vacinados e eu e meu esposo fomos vacinados hoje com a primeira dose.

O colégio tem nos ajudado a lidar com essa realidade provisória, momentânea, assim espero.

Mantive meu filho no colégio mesmo nesse momento difícil, porque sei e acredito que estudar tem sido de grande ajuda 

nesse momento em que a vida não pode parar totalmente e o colégio não deixou com que isso acontecesse, pois mesmo a 

distância as aulas continuaram.

Lógico que não é a mesma coisa, não tem como, mas ocupou a mente e continuou ensinando e apreendendo.

Logo logo a vida volta ao normal e o mais importante é estarmos vivos e seguros.

Lucimar de oliveira

Nesse momento no qual vivemos um isolamento de todos, porém com uma complexidade maior ainda para os jovens por não 

terem a maturidade necessária para atravessar essa dificuldade do distanciamento dos colegas de escola, afastamento de 

seus amigos e colaboração pessoalmente dos professores o colégio deu me a oportunidade para que meu filho conclua o 

ensino fundamental em um colégio particular, com bons professores, colabores no transporte e toda a estrutura de uma 

escola particular. Devido ao fato de ele ter vindo de outro colégio particular de boa estrutura também, acreditávamos que seria 

difícil essa transição, mas estavamos enganados.  Com isso, posso afirmar que o COLÉGIO VIP tem contribuído 

significativamente para o ensino de meu filho.

Fernanda de Fátima Gutierrez 

Nesse momento pelo qual estamos passando , manter uma criança na frente do computador para as aulas não tem sido fácil 

!!! O VIP vem contribuindo muito , de forma organizada , respeitável e humana !!! Através do conhecimento passado pelos 

professores , minha filha segue com todo seu processo de aprendizado e formação acadêmica .. 

Amanda Santana da Mota 
Nesse momento tão difícil de pandemia e com aulas online, o colégio tem mostrado bastante esforço para os alunos que 

optaram em ficar somente em casa, isso tem feito a diferença..Obrigada 

Mariana Denise Casanova

No começo eu tive muito medo em colocar meu filho no colégio particular, por ser um ensino mais pesado e por ele não ter 

estudado por conta da quarentena eu pensei muito com medo dele ficar atrasado dele não conseguir acompanhar os outros 

aluno, visitei diversas escolas, levei ele em diversas escolas e ele sempre quis o colégio VIP desde o primeiro momento. 

Coloquei ele no colégio ele foi o primeiro dia, uma felicidade que não cabia nele e eu com o coração apertado, no mesmo dia 

a professora Aline muito atenciosa me ligou de vídeo conversou comigo me aclamou e ajudando ele todos os dias e sempre 

me falando o quanto ele estava se desenvolvendo nas atividades e eu vendo o quanto o colégio e todos está fazendo bem pra 

ele, ele segue realizando as atividades como os outros alunos, muito obrigado a todos do colégio sem exceção de ninguém, 

tenho certeza que foi a melhor escolha que tive para o meu filho. Obrigado 

Kelly Aparecida Lorenzi Emiliano No conhecimento 

Flacila Salermo Gomes No desenvolvimento educacional e emocional.



Alessandro Veloso 

Nós achamos a escola VIP fenomenal. Todos da escola são muito carinhosos e atenciosos com o nosso bebe, ele tem se 

desenvolvido muito dentro do período que está matriculado na escola. Estamos muito satisfeito (pelo menos por enquanto) 

diante de tudo que nos tem apresentado. 

Maria Dayse de Andrade Giannella
Nossa posição é totalmente positiva com tudo no que se refere ao colégio (pedagógico, disciplina e o cuidado que a escola 

tem com os alunos) o pai da aluna tá está está contente, obrigada pelo empenho de todos vocês.

Viviane Kelly Paulino de Andrade O  colégio VIP , vai além de uma escola ...professores ótimos, coordenador atencioso, só tenho a agradecer o apoio sempre .

Jacqueline Aparecida Medore

O Benjamin é uma criança que gosta de estudar e se dedica, o Colégio VIP estimula com excelência essa potencialidade do 

meu filho. Nesse momento tão difícil que estamos passando, a maneira que o colégio tem lidado com o ensino remoto está de 

parabéns.

Rosana Coelho Ferreira Ambrosio
O Colégio  VIP tem contribuido na formação do meu filho ,por que os professores são muito atenciosos,o material didático é 

bem claro e o ambiente é seguro.

Tatiane Nasiaseno Pedra
O Colégio agrega valores, é um ambiente super familiar com Professores e funcionários educados e bem receptivos tornando 

os alunos mais responsáveis, dinâmicos e amigos. 

Sabrina Castilho de Gouveia
O Colégio ajuda na formação não somente dos estudos mais também na formação de que seja uma pessoa melhor para o 

futuro de todos.

Vandereusti dos santos ribeiro

O Colégio ajudou é ajuda a minha pequena em seu desenvolvimento tanto na ALFABETIZAÇÃO  quanto como pessoa,os 

professores são dedicados prestativos, em momentos tão  difíceis em que vivemos eles  foram é são  fundamentais para 

levar o ensino de qualidade e com  dedicação .

Janaina da Silva Andrade

O colégio contribui com a sua dedicação e compromisso no ensino dos nossos filhos de forma positiva ainda mais durante 

essa pandemia que nos fez reinventar em TDS os aspectos. Estão de parabéns toda a equipe do colégio VIP Tremembé. 

Obrigada!!!!

Vivian Poleti Peixe
O colégio contribuí com profissionais dedicados no que fazem  no transporte escolar, professores e gestão.

Nossas prioridades são respeitadas através de fácil comunicação , respeito e educação de qualidade.

Márcia Regina Alves de Mello

O colégio contribuí para  aprendizado e educação , dando momentos de humanismo e aperfeiçoamento . Incentivo para um 

ótimo profissional e cultura.

Meu filho adora fazer parte da família VIP.

Rodrigo Gomes Salles

O colégio está contribuindo de forma muito positiva para a independência da minha filha, ela está mais extrovertida. Além de 

sua alimentação estar melhor ! Fora a alegria dela com o carinho da sua professora...

Amalia Boratino

O Colégio fez pronto investimento mas aulas online e se preparou para a sanitização dos espaços presenciais. O transporte 

escolar é um grande diferencial, o atendimento dos funcionários é sempre exemplar. Na questão pedagógica, os professores 

são dedicados e bons, incentivam os estudantes. Meu filho tem aproveitado as explanações de conceitos nas disciplinas que 

gosta proporcionando reflexões e crescimento do conhecimento.

Daniella Torritesi da Silva O Colégio foi exemplar sempre, nos tempos de pandemia ainda mais. Os profissionais são excelentes. 

Nathaly de Oliveira Mendonça

O colégio tem ajudado muito, durante esses 4 anos ele desenvolveu muitas coisas que agora nesse ultimo ano esta 

influenciando muito para o vestibular, a nota do Enem dele foi muito bom, levando em conta apenas oque ele vem aprendo 

dentro do colégio, e espero que esse ano a nota seja ainda melhor com o foco para eles que estão indo para uma nova fase 

de estudos!!!

Suelen Santos Fernandes de Oliveira 

O colégio tem além de uma ótima infraestrutura, ótimos profissionais, que junto à família tem ajudado a desenvolver os 

valores do meu filho, possui uma dinâmica muito diferenciada, por estar localizada em um lugar privilegiado, possibilita as 

crianças conviverem com animais, algo q na nossa casa tem um imenso valor. 


Josefina Pereira de Souza Pedroso O Colégio tem apresentado uma proposta pedagógica muito boa para a minha filha. Ela está acompanhando bem....

Renata Gomes de Medeiros

O colégio tem contribuído com a formação e desenvolvimento da minha filha,tanto social como emocional.

São 9 anos de parceria com o colégio.

Maria Edna Rocha Coimbra
O COLÉGIO tem contribuido para a educaçao do meu filho, fruto de ter profissionais, com sentimento de fazer um bom 

trabalho com amor e satisfação.

Solimar Blois

O colégio tem contribuído positivamente na formação do meu filho, pela dedicação dos professores, pelo ensino excelente, 

pela contribuição de todos os funcionários, pois sem eles nada seria possível, mesmo em meio a essa transformação devido 

a pandemia, todos se juntaram e com muita dedicação tornaram possível o retorno as aulas mesmo que em menor número, 

mas com toda segurança, todo empenho e toda a segurança para os alunos e todos os funcionários. Meu filho teve que voltar 

para o colégio público no ano de 2020, mas na primeira oportunidade já retornou para o colégio VIP por saber que só assim 

teria uma formação forte para poder no futuro alcançar seus objetivos, acompanho sempre meu filho nas aulas on LINE e vejo 

que os professores estão sempre empenhados a esclarecer dúvidas e passar a matéria da melhor forma, assim colaborando 

no aprendizado dele. Sou grata ao colégio VIP por tudo que sempre fez.!!!!

Paloma Martins
O colégio tem sido responsável pelo aprendizado da minha filha desde os 3 aninhos.

Ela tem desenvolvido conhecimento,através das aulas e dos professores, sempre dispostos a ensinar o melhor. 

Ligia Cieri Guilherme 
O COLÉGIO trouxe muitos avanços na educação do meu filho. Começou no VIP esse ano e acostumou com a nova rotina 

facilmente. Amamos o retorno do colégio e o trabalho da coordenação pedagógica é exemplar. Parabéns!!!

Tereza Cristina da silva

O colégio vem trazendo oportunidades de adaptação para o meu nesse contexto da pandemia, para ele o desafio é grande 

devido ao TDAH, mas os profeseores estão sempre disponíveis e com um olhar cuidadoso para ele possa acompanhar as 

atividades sem grandes impactos. O esforço dos professores é louvável

Elaine da Silva Antonietti

O Colégio VIP  tem contribuído de forma muito positiva na formação de minha filha, pois  se adaptou muito bem ao ensino 

híbrido, com equipamentos e tecnologias modernas,  os professores são extremamente qualificados, o método de ensino 

Anglo é excelente, com simulados bimestrais ajuda o aluno desde cedo a se preparar para o vestibular, a plataforma Plurall 

também é uma excelente ferramenta que tem ajudado muito nesse momento de pandemia!

O Colégio VIP além de tudo isso oferece transporte escolar de qualidade, com funcionários   educados e pontuais e todo 

material didático incluso na mensalidade, ajuda muito no custo!

O atendimento secretaria e coordenação também é muito receptivo e diligente!

Tudo isso tem contribuído para o ensino da minha filha! Recomendo!

Manoela Vidal Vasconcelos Silva

O Colégio VIP ajudou minha filha no desenvolvimento de responsabilidades com suas atividades e estudos, ficou mais 

disciplinada tbm em casa, contribuiu para que ela ficasse mais ativa, mais participativa e com curiosidade para saber das 

coisas!

Roberto Gomes 

O COLÉGIO VIP com sua estrutura excecional de ensino, com seu corpo docente tem contribuido e muito na formação do 

carater do meu filho.

Alem doque o sistema de ensino e de primeiro mundo!!!

Marcela Roberta de Oliveira Giorgi
O colégio VIP contribui para q minha filha seja uma pessoa honesta, criativa, estudiosa, inteligente! Os valores são 

preservados e isso faz com que a pessoa se torne um ser humano muito melhor!

Tarcísio Eduardo de Oliveira Bizelli

O colégio VIP contribuiu de uma forma extremamente positiva no ensino de qualidade e assistência ao discente em todas as 

suas necessidades exigidas em meio ao momento que estamos vivendo. Como também serviu de alicerce para um 

desenvolvimento  pessoal e coletivo. "A importância de bons profissionais sempre foi a base de um bom aluno, como um bom 

aluno sempre foi o alicerce de um professor"

Marcia Alves Guerra

O Colégio VIP contribuiu e ainda contribui muito na formação da minha filha, é um excelente colégio, possui professores(as) e 

funcionários(as) excelentes e maravilhosos. Só tenho que agradecer pelo bom desempenho da minha filha nesses anos.

Muito obrigada por tudo.

Atenciosamente, 

Marcia 

Gratidão 😊

Maria Claudia Dorea dos Reis 
O Colégio VIP cuida de um dos Bens mais importantes da minha Vida. Com o ensino escolar desde o pré até agora. Ter a 

confiança que seu Bem Maior está sendo orientado e ensinado de forma adequada é motivo de tranquilidade e confiança. 



AMAYA GRACIA SANZ

O Colégio VIP despertou em meu filho o desejo de ir à escola. Lá, além de aprender de forma descontraída, encontra o 

aconchego da natureza para as brincadeiras com os amigos. E, até mesmo com a pandemia, o meu filho teve um bom 

aproveitamento do conteúdo. Os profissionais do colégio estão de parabéns! 

Amanda Alves das Mercês Ramaldes

O Colégio VIP é um ótimo colégio que oferece melhor estrutura para as crianças, atenção e no retorno das aulas presenciais 

ofereceu aulas de reforço aos alunos sem cobrança a mais e todo respaldo que precisamos!! Professores nota 10!! os 

professores e em especial a Aline teve e tem toda a preocupação com o desenvolvimento com meu filho na pandemia!! O 

Vinícius está se desenvolvendo muito bem!! Recomendo! nota 10!!

Mônica Gomes de Oliveira
O Colégio VIP está contribuindo na socialização e alfabetização do meu filho. Estou muito satisfeita com a metodologia de 

ensino, pois meu filho mostra muita satisfação e facilidade no aprendizado.

Elaine Moreira 

O Colégio VIP faz parte das nossas vidas desde a Educação Infantil,  hoje minha filha está no 8° ano do Ensino Fundamental 

2, tenho total confiança no trabalho que é desenvolvido pelo Colégio,  todos comprometidos com o desenvolvimento 

educacional dos alunos.

Todas as minhas solicitações foram atendidas de prontidão, com muito respeito e atenção. 

Ana Maria Bomfim Giovanelli

O colégio VIP foi a extensão indispensável em regerência para meu filho Flávio Augusto,  ainda muito cedo começou essa 

história ! Sou grata a toda equipe de gestão  pedagógica que muito nos auxilia  na construção de sua identidade, formação da 

personalidade, sjudando-o a se tornar hoje um adolescente de bom caráter, com um vasto repertório moral, consciente, numa 

atualidade onde  é preciso fazermos a diferença. O colégio  VIP será sempre nossa referência em nossas conquistas pela 

caminhada!

Mayara de oliveira gaspar bomfim

O colégio VIP foi um achado que me surpreendeu positivamente, meu filho adora a escola, os professores são maravilhosos 

as reuniões de pais  são sempre construtivas nos da um feedback legal. Meu filho evoluiu bastante tanto no aprendizado 

quanto nas resoluções de problemas pessoais. Adoramos o colégio 

Eliane Nogueira dos Santos 
O Colégio VIP juntamente com sua equipe de professores entre outros tem realizado um ótimo trabalho , mesmo em 

pandemia os esforços continuaram na busca pela qualidade no ensino. Parabéns e muito obrigada 

Maria Alzenira de Carvalho Gomes
O Colégio VIP participa da evolução do meu filho desde a alfabetização.  Ficará registrado em sua vida todo o cuidado é 

atenção que sempre tiveram com o meu filho até hoje. 

Claudia Aurineia Baptista da Silva

O Colégio VIP sempre foi um grande parceiro da minha família. Confesso que antes de matricular meu filho na escola me 

senti insegura e com medo, ele era muito novinho. Mas me surpreendi positivamente, todos nós sempre fomos tratados com 

o maior respeito e atenção por TODOS os funcionários do colégio, sem exceção. Confio muito no trabalho deles e deixo o 

meu filho lá sem preocupações, com a certeza de que ele está sendo muito bem cuidado. Em nome de toda a minha família, 

muito obrigada Colégio VIP.

Eliana Nunes de Gouveia Teixeira 

O Colégio VIP sempre proporcionou ajuda aos alunos em relação aos vestibulares e faculdades. 

A equipe sempre esteve disposta a treiná-los.

Tenho total confiança da educação da minha filha no Colégio VIP. 

Nadja Daniela Montagner

O Colégio VIP tem contribuído de forma gradual, respeitosa, focada e amorosa na formação da minha filha. Digo amorosa 

pois sinto que existe uma real preocupação no processo de aprendizagem e estudo da minha filha. Júlia está num processo 

maravilhoso de alfabetização e fiquei impressionada com a agilidade dela começar a ler cada palavra. Está sendo uma fase 

encantadora e estou muito feliz e grata por ela estudar no Colégio VIP, um colégio descomplicado e acolhedor.

Renata Aparecida do Santos 
O COLÉGIO VIP tem contribuído de uma forma muito satisfatório  para o aprendizado do meu filho, estamos muito satisfeitos 

com ensino .

PAULO ROBERTO CAMARGO PEREIRA O Colégio VIP tem contribuído muito com material didático e excelentes professores.

Hilario de Araújo

O colégio VIP tem contribuído muito na formação da Maria Luiza, tanto no caráter como no psicológico.

Ela tem demonstrado bastante entusiasmo com o colégio, professores e com o ambiente em geral do VIP.

Estamos sempre atualizados sobre tudo o que acontece no colégio e essa parte achamos muito importante, pois o VIP 

sempre faz questão de nos manter bem perto de tudo!

Enfim, estamos muito satisfeitos.

Vanessa Alves Araujo dos Santos 
O colégio VIP tem contribuido muito no ensino da minha filha, hoje vejo como ela ta mais a frente do que era ... Muito 

obrigada!!!!

Aretuza de Paula dos Santos 

O Colégio VIP tem contribuído muito para formação de caráter de meu filho e também tem contribuído para a adaptação  dele 

nessa época de pandemia....com atividades e tarefas não só disciplinares como também de relacionamento entre colegas e 

professores... o Colégio VIP o ensina disciplina e caráter com todos seus funcionários uniformizados e todos prontos atender 

a quem precisar.

Thais lourenco xaras

O COLÉGIO VIP tem contribuido muito para o desenvolvimento social e pedagogico de forma excepcional nao tenho como 

descrever a satisfação de ter meu filho Joao Pedro 6 ano neste COLÉGIO que vem contribuindo muito para um jovem de 

futuro. Professores e todas a equipe são de excelencia.

Hercules da silva Sebastiao

O Colégio VIP tem contribuído na educação do meu filho,na atenção que todos envolvidos da a ele.

Sempre esteve presente pra tirar nossas dúvidas e nos orientar mesmo em um momento tão difícil como foi esse último ano.

O Colégio VIP sempre mostrou dedicao e particularmente manteve um vínculo e um auxílio nas aulas e nos conteúdos online.

Obrigada a cada um envolvido!

Bruno Henrique Peixoto

O colégio VIP tem contribuído na formação do caráter além do educativo para que ele tenha espaço para contribuir junto a 

nossa sociedade se tornando um cidadão de bem, no preparo para ensino superior e uma boa colocação no mercado de 

trabalho ou até mesmo empreender, com um futuro promissor.

Melina Macrini 

O Colégio VIP tem contribuído na formação do meu filho e tem instruído para o crescimento educacional profissional ... 

agradeço aos professores a dedicação e inovação em meio a pandemia... meu filho tem crescido e aprendendo mais a cada 

ano ... Deus abençoe a cada envolvido ... Colégio VIP demais ... super feliz e grata 

Ana Maria Bomfim Giovsnelli

O Colégio VIP tem contribuído nas principais áreas  da vida da minha filha, propiciando um bom desenvolvimento bio-psico-

social e moral ,para que a mesma desenvolva um papel responsável na sociedade e  contribua futuramente com excelência 

como profissional no seguimento que optar,  contemplando sua realização pessoal.

Maria do Carmo Fernandes da Silva Belitardo 

O Colégio VIP tem contribuído no desenvolvimento global da minha filha. Exerce também o papel de socializar e democratizar 

o acesso ao.conhecimento,estimula a consciência crítica, a participação, a responsabilidade, assim contribuindo para o seu 

futuro e crescimento como cidadã. 

Gratidão aos professores e toda equipe por contribuir na formação da minha filha 

Marileide de Moura

O colégio VIP tem contribuído para o desenvolvimento do meu filho através de professores dedicados em dar o melhor em 

suas aulas, com apostilas e conteúdos 

atualizados. Recebendo retorno da recepção da escola quanto a dúvidas de forma rápida através do WhatsApp. 

Disponibilizando o uso do transporte escolar para entregas dos materiais escolares em casa de forma segura e rápida.

Rosimara Aparecida Beserra

O Colégio VIP tem contribuído significativamente  para a formação escolar da minha filha, sou muito grata a toda a equipe 

docente, que mesmo durante a pandemia com as aulas remotas tem feito um trabalho de qualidade.PARABÉNS aos 

professores e a toda equipe. 

Simone Ferreira Luiz

O colégio VIP tem o papel de transmitir  conteúdos ,mas também proporcionar um ambiente que estimule o desenvolvimento 

social. Em nossa vida é inquestionável na transmissão de conhecimento,o colégio VIP impacta a vida do aluno,dos familiares 

e da sociedade

Ísis Marques 
O Colégio VIP tem parte na educação e formação do meu filho, onde contribui para que ele tenha responsabilidade autonomia 

e respeito, além de ser bem assistido afim de resolver sua questões individuais e coletivas.

Joyce Maria de Araujo 
O Colégio VIP tem sido essencial na vida do meu filho. Mesmo frente as dificuldades da pandemia, nos sentimos 

completamente amparados pela escola e ele continuou apreendendo da mesma forma.



Mércia Maria Gomes do Nascimento

O Colégio VIP tem sido muito importante na formação de meu filho principalmente nessa loucura que estamos vivendo desde 

março de 2020  com essa pandemia, com as aulas onlines pude dar um imenso valor a profissão dos professores, pude 

acompanhar de perto a dedicação de cada um, simplesmente deram um show em minha opinião, até eu reaprendi muita 

coisa que já tinha aprendido, o esforço da escola pra se preparar a volta dos alunos, tudo foi muito especial para que meu 

filho não tivesse perda no aprendizado, só espero que tudo isso acabe e volte as aulas 💯 presenciais pois o convívio com os 

professores e amigos também é muito importante, que voltemos a ter uma vida normal e sem medos e que aos poucos todos 

se adaptem às aulas e provas como eram antes de tudo isso, mas mesmo com todos esses imprevistos o Colégio foi dez.

Ingrid Cristina Silva de Oliveira

O Colégio VIP tem tem ajudado muito a minha filha na formação dela, ela esta mas atenciosa com as matérias, tem mas 

curiosidades em relação as coisas do dia a dia.

Eu agradeço muito toda a atenção que os professores tem com os alunos e todo o cuidado.

Parabéns Colégio VIP :)

Agata Thais Paixão Peixoto

O Colégio VIP tem uma grande importância na formação do meu filho. Tratando-se da parte de ensino não tenho o que falar, 

ele tem um ótimo ensino.

E o que mais me deixa feliz e ver o quanto ele gosta do colégio, como ele gosta de todos desde o pessoal do transporte até a 

galera da limpeza, ele ama esse lugar pelo simples fato de ser bem cuidado e não se trata apenas de ensino "alfabetização", 

vai muito além disso. 

Os ensinamentos mais importantes que são para formação do caráter, amor, respeito, cuidado e empatia.

Então sou grata a toda equipe do Colégio VIP que fazem parte da formação de vida do Cauê.

Leonardo Oliveira Neves

O colégio VIP transformou a vida da minha filha , ela não sabia nem ler i nem escrever graças ao colégio VIP hoje ela lê i 

escreve perfeitamente tenho muito orgulho dos professores e toda A direção da escola estão de parabéns pelo trabalho 

incrível 🙌

Alyce Michellany Alves de Freitas

O Colégio VIP veio para mudar a maneira de educação arcaica que encontrei em outras escolas, foi uma escola que se 

adaptou rapidamente as mudanças necessárias já no início da pandemia, para continuar oferecendo uma educação de 

qualidade. Sou grata por ver o desenvolvimento gradativo do meu filho no decorrer desses anos que ele vem trilhando junto 

ao VIP.

Jéssica Fernanda Soares 

O Colégio VIP vem fazendo parte de nossas vidas a 5 anos...

Anos esses em que pude notar o quanto minha pequena cresceu não apenas em conhecimentos acadêmicos mas também 

em seu caráter. 

O Colégio se preocupa não apenas em formar pessoas mas também em entregar para sociedade pessoas com grande valor 

moral.

Meus mais sinceros agradecimentos a toda equipe VIP, que mesmo em tempos tão complicados como o que vivemos em 

nenhum momento deixou a qualidade de ensino ser afetada!!!

Que Deus os abençoe grandemente !!!

Vanessa Laragnoit Aoyama Magalhães 

O Colégio VIP, desde que entrou na vida escolar da minha filha nos últimos ano do fundamental proporcionou a ela mais 

interesse em estudar, fazendo com que ela se empenhasse no ensino médio, tomando decisão que profissão realmente 

seguir e fazendo ela ver a importância da escola, sou muitíssimo grata a todos da equipe e família do Colégio VIP

Leidi pereira nobre

O colégio VIP...tem sido fundamental no ensino e educação das nossas crianças todos juntos formamos uma equipe na 

educação ..sou grata pela dedicação de todos os professores e diretores e todos os profissionais .do colégio VIP pelo carinho 

e atenção ..pois sei que com a ajuda de toda está equipe sensacional minha filha vai ser uma jovem cidadã do bem .grata 

toda a equipe VIP..

Tais Cindio 

O Dennis teve um primeiro ano muito difícil com aulas on-line o ano inteiro, nada comparado a aulas presenciais. Quando 

mudamos pro VIP ele sentiu dificuldades pois viu que era puxado mas logo se adaptou muito bem, graças a ótima professora 

que ele tem deslanchou totalmente. 

Hoje já não para de ler um minuto se quer, tomou um gosto absurdo pela leitura. 

Meus parabéns ao colégio VIP. 

Gislaine Figueiredo Checoni 
O Ensino de Qualidade, mesmo à distância, Sistema de Ensino Perfeito, Professores Especializados e Capacitados, fazem do 

Colégio VIP um COLÉGIO DE EXCELÊNCIA - esse conjunto contribui para a formação do meu filho.  Gratidão!!!

Josiane Almeida o Ensino é Fundamental

Edivladia Almino De Amorim Felipe 

O ensino é ótimo o colégio contribui bastante para o aprendizado do meu filho, gosto muito do atendimento ,  dos professores 

,e de todos os funcionários do colégio , pois se o aluno esquecer de fazer alguma atividade, eles entram em contato com os 

pais para avisar, isso é muito importante.

RENATA PESSOA DELLA POSSA 

O ensino VIP tem contribuído na formação do meu filho no que diz respeito à futura formação profissional dele. A prova Anglo 

tem ajudado na experiência com o vestibular e no estudo contínuo dele, uma vez que a nota do provão influencia diretamente 

na média escolar. 

Caio Zappelloni

O Gabriel está gostando muito da escola, apesar de ser o primeiro ano dele, ele diz que não tem reclamação nenhuma da 

escola, tem bastante integração com todos atravéz do esporte e horários em que podem utilizar as quadras, ele também 

relata que os professores são bem parceiros e está muito feliz.

Valeria Morosi Vila Nova 

O Gu tem evoluido a cada dia em seu desenvolvimento escolar. Um trabalho em parceria entre o colégio e a família e 

principalmente por vontade dele de aprender sempre. Agradeço  e parabenizo a  todos os professores pela ajuda na formação 

do Gustavo.

Ana Cristina Pereira Gurgel
O isolamento social me fez perceber ainda mais o comprometimento dos professores e demais colaboradores do colégio em 

relação aos seus alunos. Está sendo um período de aprendizado para todos e o colégio foi excelente nessa integração

Cecília de Jesus Gomes O João está se tornando um homem maravilhoso, educado e inteligente, esse colégio foi a melhor escolha pro meu filho!

Wander Tadeu Araujo

O meu filho entrou há dois meses, sem sequer saber contar até 10. E hoje, depois de 2 meses no VIP, com a atenção e o 

carinho da professora Tatiane, ele contou até 50 sem errar nem um número!!! Só tenho gratidão pelo trabalho dela, por ser 

tão importante na vida do meu filho e da nossa família! Muito obrigada professora Tatiane do 1o ano F.

Cecília de Jesus Gomes 
O Pedro sempre foi muito esperto, depois que está nesse colégio ficou ainda mais inteligente e agora mais educado, fico 

muito feliz com esse investimento!

Luane Silva Pires de Oliveira 

O progresso de aprendizagem da minha filha é muito grande. Ela entrou na escola com muita dificuldade em matemática e 

português, e hoje já está conseguindo estudar sozinha. 

E isso foi graças aos professores do colégio VIP, que tem muita didática e paciência com cada aluno.

Priscila Sales Teixeira marsola 

O que falar um colégio maravilhoso de confiança o Victor está desde o pré não imagino ele em outra escola profissionais 

capacitados desde a portaria a limpeza todos mesmo um carinho com meu filho..

Falo dele pq ele me relata em casa cada situação vivida no colégio...

Eu sou apaixonada então mas nada a declarar..

Claro que na parte de digitação acho que poderia muita coisa mudar..

Mas em relação às pessoas sensacional!!!

Graciela Araujo Monteiro O VIP contribue na escolha dos bons proficionais, no carinho, na dedicação com seus alunos.

Aline Frutuoso Amorim

O VIP é um colégio humanizado. Tem um conteúdo excelente do sistema Anglo de ensino. A minha filha está com excelentes 

professores, que motivam, conversam e estão perto dos jovens dando o suporte necessário para essa fase tão importante.

A escola conta ainda com a discussão sobre empreendedorismo e tem uma comunidade de pais e alunos muito colaborativa 

e amorosa.

Gicelma Maria de Almeida Beraldi
O VIP está sendo muito importante, ainda mais nesta idade de transição que ele está. Os educadores sempre atentos. Muito 

bom😍

Sonia Regina Lima (avó)
O VIP foi importante na formação de minhas filhas, mãe e tia da Ana até hj temos amizade com tias, tios e ex alunos. Espero 

que continue fazendo parte de nossas vidas, quero meus bisnetos aí 🥰

Angélica Banchetti O VIP Serra trouxe mais qualidade de vida para Bya, o antigo colégio não disponibilizava ! 



Kelly Cristina Gomes da Silva

O VIP tem contribuído de forma positiva na formação da minha filha, por conta de professores preparados e dispostos a tirar 

as dúvidas, esclarecendo de forma rápida e objetiva. Tendo sempre a disposição canais de comunicação não só para o 

aluna, como também para os pais com o atendimento via WhatsApp, no qual tiram nossas dúvidas e nos avisam sobre 

alterações. Só tenho a agradecer.

Cibele Bernardino Salgado

O VIP tem um papel muito importante,  transmitindo conteúdo e também proporcionando  um ambiente que estimula o 

desenvolvimento social do indivíduo.  Colocando virtudes e análise crítica em prática,  onde os jovens começam a absorver 

os valores gradualmente e de forma natural.

Laide rosa de souza canonice Obrigada Colégio VIP

Eliza bueno de camargo azevedo Obrigado COLÉGIO VIP é um orgulho ter meus netos aí.

Kelly Cristina Oliveira Silva

Ola, quando coloquei minha filha no VIP ela estava começando a primeiro ano, fiquei com medo porque era a primeira fez que 

ela ia para uma escola grande com mais alunos de todas as idades, pois antes estava somente no Emeie, ela adorou fiquei 

com medo pois ela só tinha 6 anos, mais para minha surpresa, adaptou muito fácil, iniciou o primeiro ano do fundamental no 

VIP, e está la até hoje lá no segundo ano do ensino médio, agora com 16 anos, o VIP contribuiu  muito do desenvolvimento 

dela, agradeço  a todos os professores, funcionários, tias e tios da pirua, todos,  e a coordenação em especial a prof Lurdes 

que sempre me atendia com carinho, a agora e o professor Helio, que TB foi professor no primeiro ano do fundamental, tenho 

uma filha de 3 anos, quero TB colocar no colégio,só espero ter condições financeiras para matriculala, neste colégio 

maravilhoso onde só tenho muito em agradecer aos diretores, obrigada por todo carinho são 11 anos neste colégio, onde o 

desenvolvimento foi maravilhoso.

Tatiane pires

Olá....lorenzo veio de um colégio no qual não aprendeu a ler nem escrever seu primeiro ano foi como um jardim da 

infância....ele teve muita dificuldade mas com a ajuda de todos vcs as meninas do integral ele se desenvolveu muito 

bem....hoje ele está muito melhor é responsável adora a escola e eu agradeço vcs por essa transformação nele...

Zenaide Rodrigues Brito Os professores e funcionários são muito dedicados , atenciosos e prestativos.

Marcela Roberta de Oliveira Giorgi
Os valores q o colégio VIP tem passado para os alunos são valores de amor, de compreensão ao próximo, de caridade e 

humanização! Adoro o colégio VIP, realmente é uma extensão da nossa casa.

Marcia Vasco Ótimo ensino 

Ivanilde dos santos Honório da silva Para um futuro brilhante

Valkiria Braz Alencar 

Posso dizer que o  colégio VIP realmente surpreendeu minhas expectativas.Confesso que fiquei preocupada com a situação 

da Pandemia, mas, o colégio VIP soube organizar muito bem as aulas presenciais e remotas também. Com isso, possibilitou 

para o meu filho uma melhor participação e realização das aulas, conseguindo  acompanhar as matérias e desenvolver o seu 

raciocínio sem dificuldades. 

margarida de lourdes nunes alzani Primeiro ano da minha filha na escola, pra ela esta sendo muito bom. Estamos amando a escola.

Tatiane Christine Lopes de Castro 
Primeiro ano dos meus filhos na escola, e estamos feliz com o desempenho e desenvolvimento deles, sem contar que o 

suporte dos funcionários é maravilhoso!!♡

Célia dos Santos Pires
Procurando manter um ensino de qualidade, utilizado o método Ângulo, e durante essa pandemia tem mantido a qualidade 

com aulas online.

Tatiana B. Aquino Suba Professores capacitados, materiais adequados e ensino de primeira qualidade! 

William Ferlin Professores dedicados

Silvia domenice lipez Professores excelentes que se dedicam de forma excepcional ao aprendizado do aluno

Adriana Florentina de Assis Professores maravilhosos!!

Ludaiane Gomes

Quando decidi trocar a Helô de colégio, matriculando-a no VIP, fiquei com um pouco de medo, pois seria mais uma mudança 

na vida dela. E contudo, tivemos uma agradável adaptação, pois além de estudo isso a minha filha não foi nenhum dia 

presencial e mesmo assim tem um grande vínculo e compromisso com as aulas, intimidade com os professores que sempre 

buscam fazer  o melhor pelos alunos, vejo que eles se dispõem a atender cada aluno individualmente e com isso a Helô 

mesmo online adquiri bastante conhecimento nas aulas. Nosso agradecimento a TDS vcs por se dedicarem tanto pelas 

nossas crianças.

Vagner nascimento da Silva

Queria dizer que o colégio VIP, neste ano contribuiu grandemente na evolução da minha filha. Ela enfrentou em meio a 

pandemia uma mudança de escola também, e fora as dificuldades comuns a qualquer criança ela teve que enfrentar 

mudança de forma de aprendizado professores e como se já não fosse o suficiente ainda com pandemia. Mais só tenho a 

agradecer ao colégio que fez um acompanhamento diferenciado com ela e acredito que seja assim com cada aluno e não são 

apenas números e sim jovens e crianças. A minha pequena está amando a experiência e a felicidade dela com certeza é a 

minha.

Denize Silva dos Santos Quero agradecer o Colégio VIP por todo carinho e cuidado com a minha filha e pela dedicação de ensinar .

Cassia Veronese Cardoso de Azevedo
Quero dizer que fiquei muito satisfeita com a forma de como a escola lidou com as questões durante a pandemia. Decisões 

rápidas e acertivas.

Otilia Oliveira 

Quero parabenizar o Colégio VIP pela dedicação e compreensão. Sempre que preciso está a disposição e sempre consegue 

suprir as necessidades .

O ensino é maravilhoso minha filha vem aprendendo e se desenvolvendo rápido. 

As professoras são excelentes.

Estou muito satisfeita. 

Luciana Fernandes Santana Quero participar e ganhar a lembrança

Andréia Corunha Vanetti

Recentemente a minha filha participou de uma ação entre os professores e os alunos em conjunto com o Colégio VIP, onde 

eles fizeram uma arrecadação de mantimentos, a confecção de Marmitex e a entrega para pessoas em situação de 

vulnerabilidade, segundo a minha filha foi uma experiência única, tanto na socialização quanto na empatia, palavra tão dita 

nesse momento pandêmico e delicado em que vivemos, porém pouco utilizado. É nesse tipo de ambiente e Instituição que eu 

acredito que possa ajudar na formação de boas pessoas e bons profissionais, com qualidade e confiabilidade, trabalhando a 

grade curricular comum, mas também pensando no futuro social de nossas crianças, jovens e futuros adultos.

MAIRA CRISTHIANE BOGADO DA SILVA
Responsabilidade, qualidade, conhecimento, disponibilidade dos professores, enfim, são alguns exemplos de boas condutas 

repassadas aos meus filhos e que, com certeza, levarão para a vida.  

Deise dos Santos Siqueira 

São dois anos nesse colégio e apesar de apenas ter participado de aulas remotas sinto um grande interesse dela em voltar o 

mais rápido possível para as aulas presenciais. Dentre vários aprendizados vou citar uma aula que fez e faz toda a diferença 

até hoje. Durante o ano passado a pro Bel ensinou as crianças de uma forma leve a importância de se ter uma boa 

alimentação e essa aula foi sensacional. Hoje através de muitas aulas como essa sinto diferença em relação a atenção com 

as aulas, apesar dela ter entrado pra estudar nessa escola praticamente quando começou a pandemia sinto nela um prazer 

em aprender agradeço muito a professora Ju que foi muito mais que professora durante o 5ano. Outra professora que está 

fazendo toda a diferença na vida dela é a professora de português ( biba) cada aula uma descoberta e um interesse novo.

Obrigada a todos por ajudar a transformar o futuro da minha filha #gratidao

Fernanda Cristina de Almeida Brignani 
São muitos professores e cada um tem sua dedicação especial e comprometedora de aplicar sua matéria corretamente aos 

alunos com 11 anos minha filha entende tudo perfeito são 9 professores com muita dedicação em suas matérias.

Solange Aparecida da Silva Satisfeita

Mariana Custodio Zacarias Sei que diferença meu filho vai ter no futuro por pertencer a essa instituição de ensino. 

Ana Carolina Simonetti Alves Sempre atenciosos,carinhosos e ensino de qualidade 

Janice de Oliveira Silva 
Sempre com suporte adequado para o crescimento e desenvolvimento junto a parte acadêmica ,onde, mesmo diante às  

dificuldades encontrada junto à essa pandemia sempre estiveram prontos a superar as expectativas dos alunos.

Cynthia Bergamini Sempre respondeu as minhas expectativas! 

Maria Ilza Mendonça Santos

Sim, o Colégio VIP tem contribuído na formação do meu neto porque, apesar dele estar no colégio a poucos meses e em 

aulas on line, ele conseguiu se integrar facilmente. Foi bem recebido por alunos e professores. Os professores são atenciosos 

e abrem espaço para conversas descontraídas, muito importantes neste momento difícil de isolamento. 

Mais do que conteúdo, o colégio tem oferecido um ambiente de troca e interação. 

Kelly Aparecida Lemes Simpática, carreira para futuro, crescer a vida etc...

Maria Patrícia Nascimento de Santana Só tenho a agradecer a todos os profissionais de alguma forma fazer parte da nossas vidas 




Jucilene Rodrigues de oliveira Silva Só tenho a agradecer pelo empenho e dedicação de todos do colégio VIP pelo nossos filhos, estão todos de parabéns.

Silvia Teresa de Moraes Tavera Sou muita grata pela educação que minha filha recebeu.

Lais Moreira da Silva 

Sou muito feliz por minha filha está no colégio pois as meninas da recepção e financeiro super atenciosas, o tio Wilson da 

perua é um querido e a tia Solange da coordenação uma linda, adoro os professores que sempre ajudam minha filha. 

Grandes profissionais a escola possui. Gratidão 

Alessandra Pastore Roque

Sou suspeita para falar,sobre oc colégio VIP,pois os meu outro filho já estudou nessa unidade e realmente o estudo ,carinho 

,com nossos filhos são maravilhosos.

Vejo hoje que o ensino do colégio supera nossas espectativas.

E realmente forma além de profissionais,excelentes seres humanos 

Gratidão 

Sandra Oliveira Simões 

Tem contribuído com dois pontos fundamentais o primeiro: atividades lúdicas, que do meu ponto de vista, contribui para uma 

aprendizagem mais rápida, descontraída, sem grandes traumas e sofrimento desnecessário; segundo: pensamento crítico e 

reflexivo, tão necessário para compreender o contexto histórico, bem como as relações sociais, que permeiam à nossa 

sociedade de classes, principalmente, no que se refere à desigualdade social e suas inúmeras expressões e o lugar que 

ocupamos dentro desse contexto.

Priscila de Lima SantAnna Ritondo
Tem contribuído com seu professores aplicados e  dinâmicos para uma melhor aprendizagem,  conhecimento e transparência 

na excelência no ensino.

FÁTIMA REJANE AMARAL DE ALMEIDA 
Tem contribuído muito na educação do meu filho, o ensino é maravilhoso e todos os professores são nota 10. Me sinto muito 

grata por essa escola 

Nathalie de Oliveira Leon Brancacio 
Tem contribuído muito, na pontualidade dos professores, tem contribuído em ótimos profissionais que sabem explicar e 

ensinar os nossos filhos. 

Fabiana Baldocchi Nawotsuka
Tem contribuído para socialização e alfabetização. Gosto de espaço TB de convivência é muito lindo.Entregando acho muito 

precária a parte de incentivo ao esporte é muito precária e não condiz com a estrutura maravilhosa que possuem. 

Geralda Sousa Garcia Tem motivado minha filha a ser mais responsável. 

Francisco RODRIGUES Benedito Jr 
Tenho muita satisfação com o ensino da escola, o presencial e o on-line que nunca deixou a desejar, a escola está de 

Parabéns e os Profissionais tbm que vemos o compromisso em ensinar nossos filhos

Luane Silva Pires de Oliveira 
Tenho muito orgulho da formação que o colégio está passando para minha filha.

A equipe de professores são maravilhosos. 

Vanessa Helena de Vasconcelos Valezi

Tenho notado ela mais ativa e perdendo a timidez.

Os professores e toda a equipe têm sido a peça chave para tudo isso.

Só tenho que agradecer a cada um

Gicelia Domingas ramos Tenho orgulho de meu filho ter estudado no VIP, esse foi o único colégio do meu filho!

Melissa sardinha Cavalcante da Silva

Tenho total confiança em deixar meu filho aos cuidados de professores e responsáveis do colégio desde que pequeno.

Agora já no ensino fundamental tenho orgulho do homem que está se tornando.

Trabalho em conjunto casa e escola.

Carolina Thais capana Lacerda 

Todos os professores do Colégio VIP são muito atenciosos, sempre estão à disposição para ajudar os alunos no que for 

necessário.

E isso está sendo fundamental no aprendizado do meu filho na pandemia. Mesmo fazendo somente online ele está tendo uma 

ótima qualidade de ensino 

Nathalia Alpiovezza Oldenbrock Alves
Tudo incrível. Meu filho no VIP aprende muita coisa, a dividir com os amiguinhos, está bem avançado, tem dados passos 

gigantes. Só tenho gratidão.

Raimunda Trindade da Silva UM   ÓTIMO Colégio. 

Érika Jucá Lessa
Um ótimo colégio. Meus filhos estão gostando muito. Ensino de qualidade 

e  compromisso com os pais e alunos!

Lilian Cilene de Febba

Uma boa comunicação ajuda no crescimento da instituição. Fica mais simples identificar as deficiências de aprendizagem e 

assim, programar o processo de ensino de maneira personalizada e eficaz. A parceria entre família e escola traz impactos 

positivos não só para a vida e formação do aluno, como também vivifica a escola.

Fernanda Fernandes Uma contribuição satisfatória e com ensino de qualidade! 

Camila Barbosa dos Santos
Uma escola maravilhosa, porém pontos a melhorar como: trabalhos na extra-classe na forma ABNT, além de pesquisas e 

conteúdos fora da classe, exemplos lições de casa, projetos, etc.

Cássia Prestes Rocha Brito
Uma instituição que acolhe nossos filhos, tem um método muito eficiente.Estou muito feliz com o desenvolvimento dos meus 

filhos.

Rosana Angelica Vannucchi Vcs estão agregando pro futuro dele, os professores são super atenciosos ele adora o colégio. Vocês estão de parabéns

Tatiane calil

VIP contribui para relação humana e educacional entre seres humanos além formação acadêmica minha filha tem 

oportunidade de aprender a ajudar semelhantes e resolver conflitos atravéz conversas com apoio professores e da equipe 

coordenação muito obrigado a todos pelo carinho

Maria Lucia Heins Alessi

Vitor meu neto, não morava comigo até esse ano. Quando fiz a matrícula no Colégio VIP, confesso que estava muito 

preocupada pois ele vinha de uma escola pública e eu temia que ele tivesse muita dificuldade com o conteúdo!

Hoje depois de alguns meses no Colégio, vejo o Vitor cada vez mais adaptado e feliz tanto com a sociabilização quanto com o 

método de ensino . Sei que quando chegar a hora do vestibular ele vai estar tranquilo e preparado para escolher e ser 

admitido na Universidade que quiser cursar.

Obrigada a toda equipe do Colégio VIP, pela acolhida e carinho!💝

Maria Cecïlia Morgado Vocês são  um exemplo de escola.  Indico de olho fechado 


