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IR AO ENCONTRO DO OUTRO

Na constante evolução do Ser Humano vão surgindo novas formas de interagir com tudo que necessitamos
para viver.

Vamos criando, através dos avanços tecnológicos, mais possibilidades de atendimentos diversos na
comunicação, na produção, na saúde, na educação, no trabalho, entre outros segmentos da vida.

Confio que teremos, com o passar dos anos, cada vez mais conforto, esperança, facilidades e menos
sofrimento.

No entanto, precisamos refletir e nos posicionar frente a esta evolução que hoje podemos chamar
“Quarta Revolução Industrial”. É preciso, como sempre aconteceu, aperfeiçoar todo momento de
transformação para a forma como vivemos neste planeta.

Convido a todos a imaginar agora um círculo onde pessoas estão todas de mãos dadas e deixo aqui
o questionamento: É possível substituir essa sensação de sentir o outro ali com o toque e a presença
totalmente humana pela presença do outro através somente da imagem no aparelho celular, ou indo
mais longe, por meio de imagem virtual em forma holográfica entre outras inovações que ainda surgirão?

Acredito que este contato de ser humano para ser humano, presencial, jamais poderá ser substituído.

Encontre-se com seus amigos, familiares e conheça novas pessoas, desta forma utilizando-se da
presença, do toque e não se contente, jamais, somente com a tecnologia.

Evolua dentro da evolução!

Rosaligia de Fatima Montezze
Direção



Os alunos dos 6º anos estão compreendendo a importância do
hábito de ler, visto que, através dos registros escritos descobrimos e
aprendemos culturas, histórias e hábitos diferentes, compreendemos
a realidade, o sen�do real das ideias, vivências e sonhos. Podemos
ler por prazer, ler para estudar e ler para informar-se, e diante disso,
pode-se considerar a leitura como uma das mais importantes tarefas
que o colégio tem que ensinar. Através da leitura realizada com
prazer, é possível desenvolver a imaginação, desenvolver a escuta,
enriquecer o vocabulário e envolver linguagens diferenciadas.

Os livros paradidá�cos envolvem e mo�vam nossos alunos a
entrarem nesse maravilhoso mundo da leitura

Foi com muita alegria e carinho que nossa “Contadora de Histórias”, Regiane Piaia, recepcionou os alunos com a personagem
“Emília”, do escritor Monteiro Lobato.

Os alunos do Colégio MONTESSO têm oportunidades de par�cipar, além do conteúdo pedagógico, de aulas de coaching escolar,
simulados, oficinas de preparação para ENEM. O Colégio trabalha para que seus próprios alunos tracem seu futuro embasados no
que aprenderam e na socialização harmônica que já existe internamente na escola.

Nosso Ensino Médio, não é médio ... É Ó�mo!

VOLTA ÀS AULAS

ENSINO MÉDIO

A IMPORTÂNCIA
DO HÁBITO DE LER



Momentos como esses que recebemos a família dos nossos alunos, fazem do nosso colégio um lugar especial!

DIA DOS PAIS



O Colégio MONTESSO acolhe e também instrui no contraturno do pedagógico. Nossas professoras, além de auxiliarem nas
lições de casa, desenvolvem projetos e conduzem nossos alunos até o término do período.

Os alunos dos 7°Anos A e B, junto com a Professora Gislene, da disciplina de História, visitaram a an�ga siderúrgica “Real Fábrica
de Ferro São João do Ipanema”, atualmente conhecida como “Fazenda Ipanema”. Em meio às trilhas e obstáculos, aprenderam
sobre a vegetação local, fauna e preservação de marcos históricos.

INTEGRAL

FAZENDA IPANEMA



Passamos um dia extremamente
agradável. Pela manhã fomos ao Aquário
de São Paulo que conta com muita
variedade de espécies aquá�cas, além
de um mini zoológico. Ao final desse
passeio, o encantamento fica por conta
do casal de ursos-polares, Aurora e
Peregrino e também das sereias.

A Pinacoteca visitamos na parte da
tarde e foi uma emoção observar os
quadros e obras de arte que fazem
parte da história do nosso país.

O Memorial da Resistência de São
Paulo encerrou este passeio de aventu-
ras e muito aprendizado.

AQUÁRIO, PINACOTECA E MEMORIAL
DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO



O intervalo é o momento em que as crianças e os jovens têm mais liberdade na escola. É a hora que acontece a socialização e
o momento em que os alunos decidem como organizar esse tempo e fazem suas próprias escolhas. Apesar de ser espontâneo, o plane-
jamento do intervalo/recreio pelo colégio, pode melhorar o aproveitamento desse tempo e ampliar a segurança para os estudantes.

INTERVALO / RECREIO


