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EVOLUIR PROTEGENDO!

Observando imagens futuristas da vida do ser humano na terra, em filmes
de ficção, em meio à máquinas, tecnologias etc, sem um único vestígio da
natureza vegetal e animal que hoje ainda nos rodeia, sinto um aperto no íntimo
ao imaginar que talvez seja possível que nós destruamos toda a natureza e
passemos a viver dependentes das máquinas para sobreviver em todos os
sentidos: na saúde, na alimentação, no descanso, no lazer, etc.

Que possamos, enquanto é tempo, fazer com que nossos avanços e
descobertas protejam a natureza no planeta TERRA e as tecnologias estejam
em favor da VIDA em todas as suas formas, e não substituam a existência de
tantos seres e vegetações que povoam nossos ambientes e continuemos então,
apesar da evolução da tecnologia, valorizando o que a Terra naturalmente produz
embelezando nosso espaço, nossa existência!

Rosaligia de Fatima Montezze

Direção

Editorial



Semana enriquecedora com todos os professores e coordenações. Diego Moreira abriu a semana apresentando reflexões sobre o
tema “BNCC, as 10 competências que deverão compor as atividades
em todas as faixas etárias”. Na sequência dos dias, Marina Neves, da
FTD, juntamente com Sônia Pereira, responsável pela metodologia da
OPEE / FTD e Professor Armando apresentaram o Empreendedorismo
e Projeto de Vida que faz parte da Grade Curricular do Ensino
Fundamental 1 e 2 em nosso Colégio.

Encerrando a semana, o SUPERA, empresa parceira do Colégio
Montesso, a qual se dedica exclusivamente ao desenvolvimento das
capacidades do cérebro e à saúde mental, trouxe para os professores
um Workshop de "Ginástica para o Cérebro".

SEMANA DE CAPACITAÇÃO
DOS PROFESSORES

O ano de 2019 começou muito animado com a recepção da Professora Regiane Piaia, acolhendo com abraços e mimo a todos
os alunos.

VOLTA ÀS AULAS



03 de fevereiro, uma data histórica.....

As famílias prestigiaram, com sua presença, o evento especial oferecido pelo Colégio Montesso no Hotel Golden Park, onde
puderam alegrar-se e refletir ao mesmo tempo sobre afetividade, comprometimento, parceria escola x família e formação humana.

Conheceram toda a equipe do Colégio, desde a área administrativa até todos os auxiliares e professores do Berçário ao
Ensino Médio.

Participaram do lançamento do novo SITE www.institutodeensinomontesso.com.br.
Lançamento de todos os e-mails corporativos, desta grande empresa, para que todos possam conversar dirigindo-se

especificamente ao departamento competente ao assunto desejado.

EVENTO ESPECIAL



Confira alguns dos momentos da nossa festa, os alunos diver�ram-se muito.

CARNAVAL



Comemorar esta data no colégio com as crianças tem como objetivo vivenciar a magia do circo e valorizar a arte circense e
seus integrantes como os palhaços, os malabaristas, os trapezistas, os acrobatas, os contorcionistas, os equilibristas e os mágicos.
As crianças adoram a magia do circo!

O Colégio Montesso tem como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância da preservação desse recurso
essencial para a nossa sobrevivência. Os educandos trabalharam de diversas formas o tema e cada turma dedicou-se a realizar uma
parte da apresentação.

Nossas bailarinas continuam muito atentas e disciplinadas!

DIA DO CIRCO

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

BALLET

Em meio a brincadeiras e aprendizado, os alunos evoluem a cada aula nesta arte que é o Judô.

JUDÔ



O Colégio MONTESSO deseja que a criança se relacione com o meio e com as pessoas, através de respostas afetivas advindas
de estímulos adequados para superar, ao longo do seu crescimento, os estágios cognitivos.

Nosso Berçário superou todas as expectativas. Uma equipe de berçaristas capacitadas e muito bem treinadas se desmancha
em zelo, carinho e total atenção com os nossos bebês.

Nosso agradecimento por tudo que vocês, berçaristas, representam para a nossa escola, afinal de contas, a base de um colégio
precisa ser bem estruturada como está agora.

BERÇÁRIO



As aulas de culinária além de ser um momento de diversão e
brincadeira é também uma hora de muita concentração e aprendizagem.
Por meio da culinária podemos trabalhar de forma lúdica conceitos
ligados à Matemática, nos eixos de grandezas e medidas; e Língua
Portuguesa, ao aproximarmos as crianças dos textos instrucionais, como
as receitas.

Um verdadeiro aprendizado: ler receitas, calcular quantidades,
fazer previsões e submeter os ingredientes às transformações do calor
do forno, a fervura, a fritura ou simplesmente a adição de temperos.
As aulas de culinária ajudam as crianças a aprender conteúdos e
desenvolver habilidades.

O Colégio Montesso trabalha esta data sem abordar religiões e sem dar enfoque comercial. Resgatamos o que há de mais puro
e encantador nas crianças... o sorriso ao vestir uma fantasia de coelhinho ou mesmo nas artes feitas relacionadas ao tema.

PÁSCOA

DIA DO LIVRO
Os alunos comemoraram esta data de diferentes formas. Algumas salas optaram por trabalhar com contação de história e

releitura de clássicos da literatura infantil, outras fizeram trabalhos de pintura e colagem e os alunos dos 4° anos A e B apresentaram
um teatro em homenagem ao escritor Monteiro Lobato. A encenação foi sobre O Sítio do Picapau Amarelo.

CULINÁRIA



As salas da Educação Infantil homenagearam os primeiros habitantes do Brasil, fazendo encenações, provando das comidas
típicas dos índios e aprendendo sobre seus costumes e cultura.

Em comemoração ao Dia do Índio, os alunos do 2° ao 5° Anos A e B, viajaram para a cidade de Tatuí em visita ao Sítio Santa Rosa.

PASSEIO SÍTIO SANTA ROSA

DIA DO ÍNDIO



A prática do tênis no colégio é uma maneira ativa e divertida de
incentivar as crianças para esse esporte. Os alunos têm a possibilidade de
aprender brincando e praticar desde o primeiro momento uma atividade
que tem as características necessárias ao desenvolvimento da competência
emocional da criança, ou seja, no comprometimento, responsabilidade e
disciplina.

Em sete anos consecutivos, esse lindo projeto de leitura vem acompanhando o crescimento e desenvolvimento dos nossos
alunos. Ele não tem hora certa para acontecer, mas quando surge, os alunos sabem o que fazer....

- Viemos oferecer a leitura!

- Ôba, Leitura!

PROJETO ÔBA, LEITURA!

MÚSICA

EDUCAÇÃO FÍSICA

Professor Bruno, com seu inseparável violão, anima todos com suas alegres canções.

O Professor Danilo, responsável pelas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental I, inova a cada aula ministrada.
A garotada se diverte e aprende com exercícios físicos, deslocamentos frente, costas, lateral, equilíbrio e rolamento. Além de treinar
a coordenação motora, velocidade, agilidade e parada de mão.

TÊNIS



ENSINO MÉDIO
O Colégio Montesso tem o compromisso de formar pessoas para enfrentar situações adversas na vida e seres humanos

felizes. O Ensino Médio e seus professores altamente capacitados oferecem uma ampla grade curricular e aulas de plantão de
dúvidas em horários fixos de Matemática, Geopolítica, Geometria, Física, Química e Biologia, para que os alunos recebam
orientações em suas dúvidas e estudos.

Nessa fase em que os alunos se encontram, é fundamental a prática de Simulados, para que se familiarizem com as provas
e aprendam a administrar, da melhor forma, o tempo disponível e encontrar estratégias para a resolução das questões, adequando
ao seu perfil e ritmo.

Com apenas 4 anos de funcionamento do Ensino Médio, o Colégio Montesso obteve resultados brilhantes com os alunos
formados, tendo a certeza que estamos formando cidadãos e excelentes profissionais.



Nessa fase do desenvolvimento cognitivo dos adolescentes há novos e importantes métodos de aprendizado que devem
ser estimulados, e em nosso colégio procuramos essa diversidade de técnicas de aprendizado para que sempre haja interesse por
parte dos educandos.

ENSINO FUNDAMENTAL 2



O Colégio MONTESSO marcou presença nos Jogos Escolares de Sorocaba. Na modalidade XADREZ, com a supervisão do
Professor Sandro, o colégio conseguiu o 1º lugar na categoria juvenil masculino, 2º lugar na categoria juvenil feminino e 2º lugar na
categoria Individual masculino. Participaram também do Atletismo e Jogos de queimada masculino e feminino, com a supervisão
dos Professores Alexandre e Danilo e nossos alunos conseguiram medalhas. Parabéns a todos os envolvidos.

JES

A Professora Angela, 2º Anos, aproveitou a matéria sobre “profissões” e organizou uma exposição sobre o assunto. Os alunos
se caracterizaram e apresentaram sobre as diversas funções.

PROFISSÕES

Os alunos do 6° ano A e B realizaram a
atividade "Arqueólogo por um dia", com o
acompanhamento da Professora Gislene, da
disciplina de História. As atividades iniciaram-se
com informações essenciais sobre Arqueologia,
em seguida os grupos realizaram uma análise
do material coletado (artefatos).

A atividade teve como objetivo trazer
significados simbólicos dos vestígios arqueo-
lógicos, de forma lúdica, aprendendo melhor
sobre a importância de preservar a história.

ARQUEÓLOGO POR UM DIA



O Ensino Médio dura apenas três anos, mas os frutos colhidos durarão para o resto de nossas vidas. Passar pelo Ensino Médio,
é como receber um guia de sobrevivência para a vida, é impossível estar preparado para os obstáculos da vida sem ter este guia em
mãos, por esse motivo, nós do Colégio MONTESSO, sempre trabalhamos para proporcionar um ensino mais profundo e eficaz aos
nossos alunos, formando cidadãos e excelentes profissionais!

ENSINO MÉDIO

Nossas teacher‛s ensinam as crianças da Educação Infantil utilizando o método StandFor com muitos recursos pedagógicos
e lúdicos, garantindo assim, uma aprendizagem eficiente e divertida.

INGLÊS

A Professora Carol ,Infantil 2, após apresentação sobre “Profissões” trouxe um bombeiro para conversar e encantar as crianças.

“HOJE QUERO SER BOMBEIRO”



O Dia das Mães é celebrado todos os anos no Colégio MONTESSO de uma forma especial.

Durante a semana, as crianças preparam os presentes e capricham nos ensaios para garantir que no dia da festa, a
apresentação seja uma surpresa digna de sorrisos e lágrimas.

DIA DAS MÃES



Nossos bebês cada dia mais felizes!

BERÇÁRIO



O objetivo desta atividade é mostrar vários
aspectos culturais e costumes dos países orientais
(Japão e China) para os alunos dos 7º anos A e B.
A Professora Gislene, da disciplina de História,
finalizou os trabalhos com deliciosos pratos típicos.

CULTURA
JAPONESA E

CHINESAA Professora Susi, Infantil 1, segue com o projeto “Cultivando
Leitores” trazendo a fantasia dos contos para dentro da sala de aula!

Todos os anos, a Professora de Língua Portuguesa, Sandra Neri, desenvolve o projeto para sensibilizar os alunos do 6° anos
A e B sobre a responsabilidade e o compromisso com os estudos, resultando na produção de um diário, onde registraram
sentimento, dificuldades e aprendizagens. Os educandos cuidaram do “bebê-ovo” durante uma semana. Nesta dinâmica, os alunos
refletiram sobre exercer a liberdade com responsabilidade.

A Professora Mariana, Infantil 3, trabalhou com o projeto “Os Sentidos”. As crianças puderam
cheirar, tocar, experimentar, ouvir e visualizar diversas coisas como alimentos, texturas, cores e sabores
enriquecendo ainda mais suas percepções.

CULTIVANDO
LEITORES

PROJETO RESPONSABILIDADE

PROJETO “OS SENTIDOS”



Nossa tradicional Festa Junina foi muito gostosa, familiar e divertida! Confiram alguns momentos...

FESTA JUNINA





A Professora Edilene, Maternal, apresentou as cores para seus alunos.

A criançada se esbaldou de pintar!

AS CORES

A Professora Deborah, 1° Ano do Ensino Fundamental 1,
trabalhou com seus alunos a reciclagem de materiais voltado à
confecção de brinquedos. Segundo ela, “Os brinquedos confec-
cionados a partir de sucata, além de incentivarem a criatividade
das crianças, despertam a consciência ecológica”.

Nossa nutricionista Grazielly sempre incentivando
e mostrando as lancheiras mais saudáveis dos alunos!

O Colégio MONTESSO, em
mais um ano, trouxe o Programa
Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROERD).
A formatura deixou os pais e
responsáveis dos alunos emo-
cionados e felizes.

O Colégio MONTESSO firmou parceria com o SUPERA (Método para Ginástica Cerebral).
O método SUPERA foi desenvolvido para atuar nos campos da Neurociência, Psicologia e
Educação para treinar o cérebro e desenvolver o potencial em diversas habilidades: Atenção,
Raciocínio, Memória, Criatividade e Autoconfiança.

BRINQUEDOS
RECICLÁVEIS

LANCHEIRA
SAUDÁVEL

PROERD

SUPERA



“Projeto de Vida” é uma das aulas que fazem parte desse nosso compromisso de
“Ir Além” sempre focados no acolhimento ao SER HUMANO que ali se desenvolve.

Este projeto é de Leo Fraiman e tem trazido para os estudantes conteúdos e
reflexões que abrilhantam nosso trabalho e preenchem com maestria nossos objetivos
junto aos nossos alunos durante todo o Ensino Fundamental 2 (6° ao 9° ano).

Uma apresentação especial em 2018 uniu os alunos e os levou a conviverem
compartilhando Talentos na grande diversidade humana.

No Colégio MONTESSO, além da Grade Curricular Nacional, assumimos a inserção
de momentos diversificados durante todo o período letivo em que nossos alunos
permanecem conosco.

Rosaligia de Fatima Montezze
Direção













PROJETO DE VIDAPROJETO DE VIDA

“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz,

de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”.
(Paulo Freire)

Chegamos a 2018 e iniciei o PROJETO DE VIDA. Cheguei a imaginar que o tema não seria atraente aos adolescentes, porém

tive uma grande surpresa com a participação e total envolvimento nos debates sobre os temas, os quais relatam suas próprias

vidas e vida familiar. Durante todo esse processo, fui me envolvendo cada vez mais com os sentimentos dos alunos. Cada sala

que passava sentia a necessidade de encontrar uma maneira para ajudar através de ações e dinâmicas para tornar mais atrativo

os encontros. As metodologias utilizadas foram o livro didático, vídeo, textos complementares e também o desenvolvimento do

projeto na escola. Com os temas: “O que é Família?”, “Atitudes - Ações fundamentais”, “Sentimentos versus Equilíbrio”, “Valores

humanos e respeito sobre as diferenças”, ”Inovações e Ações em busca de Conhecimentos”, houve o envolvimento de toda

Unidade Escolar no evento (Show de Talentos) e assim todos puderam apresentar seus “Talentos”. Minha alegria e minha

ansiedade para desenvolver era muito grande, porém com o apoio e confiança de todos os envolvidos, fiquei mais tranquilo.

E o resultado de todo o trabalho foi muito positivo, com abraços e agradecimentos

sobre o projeto desenvolvido.

Desde os 13 anos idade, ajudei nas comunidade de base, favelas, pessoas em situação de rua. Viajei para o Equador

para realizar trabalhos com comunidades indígenas, como a alfabetização, durante 4 anos.

Em outubro do ano passado, fui convidado pela direção e coordenação para desenvolver aulas de Empreendedorismo -

Projeto de Vida no ensino fundamental II e fiquei muito contente ao ler a proposta e constatar nos livros didáticos, que coincidia

com toda minha proposta de vida que é ajudar e orientar o ser humano cada vez mais a se tornar mais HUMANO.

Eu me chamo Armando Claudio Freire Silva, paulista, filho de cearense, brasileiro e como todos cidadãos, sempre sonhei

em ter um país melhor, acredito que a única forma de melhorar o mundo é estendendo a mão ao próximo, por isso tornei-me

um professor, na área de conhecer o Espaço Geográfico Brasileiro.

E chegou o momento mais esperado por mim e por todos envolvidos, com a certeza

de que tudo estava certo, porque foi construído com sentimento de RESPEITO, com

muito planejamento e estudo. Foi um sucesso. Havia crianças, jovens, adultos partici-

pando com vibração e grande emoção a cada apresentação.

O maior sentimento foi o abraço de pais, em reconhecimento pelo resultado que

refletia na mudança de comportamento dos filhos, interesse e amor pela escola, ou seja,

que fez seus filhos se tornarem mais humanos e responsáveis por suas ações.

Surpreendente foi o envolvimento dos 8° e 9° anos trabalhando juntos e desenvolvendo o senso de equipe e de respon-

sabilidade, selecionando os candidatos, respeitando as diversidades, exercitando as habilidades de discussão, trabalhando

em equipe, o que proporcionou o desenvolvimento da criatividade e a capacidade de comunicação, vencendo, muitas vezes, a

timidez. Durante todo esse processo, os alunos dos 7° anos desenvolveram uma campanha do Agasalho que terminaria na

doação dos mesmos no dia da apresentação. Com tudo isso acontecendo, não tive dúvida, o PROJETO VIDA envolveu a

colaboração de todos os alunos, direção, professores e funcionários.

Professor Armando





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



As turminhas dos 1°anos A e B foram passear no Parque da Mônica em São Paulo. O local possui mais de 20 atrações educativas
e interativas onde as crianças puderam brincar e se descontrair livremente.

PARQUE DA MÔNICA



Os alunos do Ensino Fundamental 1 foram ao Kidzânia que é uma cidade em escala infantil, puderam explorar, com liberdade,
as 50 atividades disponíveis no local. As crianças puderam aprender sobre diferentes carreiras e a contabilizar os “Kidzos”, moeda
local do parque. A diversão foi garantida!

KIDZÂNIA

A Professora Gislene, da disciplina de História, trabalhou temas como a Mitologia Grega e Absolutismo nos 6°anos e 7°anos A e B,
respectivamente. Os alunos incorporaram os personagens relacionados ao tema proposto, o que enriqueceu ainda mais a aprendizagem,
garantindo uma melhor fixação do conteúdo desenvolvido.

HISTÓRIA



Nossa anual exposição de Arte chega em sua 14ª Mostra com o tema: “Respeito, espalho para contribuir!” Foram 610 obras
pintadas sobre papel reciclado. Um show para nossos olhos.

EXPOARTE

A teacher Adriana trouxe para os alunos dos 4°anos A e B uma forma divertida e estimulante de aprender inglês: a “cooking class”.
Segundo a professora, “a aula é ministrada toda em inglês e tem por objetivo desenvolver o prazer pela língua ao mesmo tempo em que
instiga o interesse pela prática de uma atividade divertida, lúdica e responsável que é cozinhar”.

CUPCAKE INGLÊS

Nossos jovens dos 9°anos A e B viajaram para o NR, acampamento em Sapucaí Mirim, para comemorar a formatura do Ensino
Fundamental 2. Agora estão a caminho do Ensino Médio. Parabéns por mais essa etapa vencida!

NR



A coordenadora Edna Castilho levou os alunos da Educação Infantil para um passeio na fazenda “Bichomania”, localizada na cidade
de Cotia. Passaram um agradável dia em companhia dos animaizinhos da minifazenda, dos monitores do local e com as professoras
responsáveis. Foi um dia cheio de divertimento e aprendizagem por meio de diversas atividades.

BICHOMANIA



Com o tema: “Respeito, espalho para contribuir!”, alunos e professores apresentaram aos pais, responsáveis e visitantes uma
feira cultural maravilhosa. Todos estavam empenhados em desenvolver trabalhos qualificados dentro do subtema de cada série.
Parabéns a todos os envolvidos.

FEIRA CULTURAL





Nossos “pequenos” artistas do Berçário também participaram do movimento de Arte que acontece no Colégio MONTESSO.
Com tintas comestíveis eles pintaram e se lambuzaram colocando toda sua criatividade em ação.

BERÇÁRIO

A principal característica do Futsal é o dinamismo. No Futsal os alunos sentem-se motivados em conquistar vitórias e qualidade
de vida. O professor Danilo, responsável pelas aulas, busca por meio desse esporte, além de uma integração maior entre os alunos, a
formação de cidadãos críticos e disciplinados.

TORNEIO DE FUTSAL

Mestre Kleber, nosso Professor de Capoeira, junto com os integrantes do grupo “Carybé Capoeira”, trouxeram para o encerramento
por mais um ano de Capoeira no colégio, uma roda de jogos e descontração com muita animação e técnicas utilizadas nessa modalidade.

FESTIVAL DE CAPOEIRA

O Professor Bruno trabalhou a disciplina de “Música” durante o ano de 2018 com a Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.
Foram vários ritmos, toques, sons e instrumentos que proporcionaram aprendizagem e diversão.

FESTIVAL DE MÚSICA



O Professor Alexandre e Mestre Guego fizeram a troca de faixas dos alunos do Ensino Fundamental 1 e entregaram medalhas

para os alunos da Educação Infantil no tradicional festival de Judô.

FESTIVAL DE JUDÔ







14 - Fuga da Riley - 3º, 4º , 5º, 6º, 7º e 8º ano

18 - Divertidamente

17 - A Nova Vida de Riley - Infantil 1

16 - O Amor de Riley - Infantil 2

15 - A Volta da Riley - Infantil 1 e 2

13 - Ilha da Amizade - 5º e 6º ano

12 - Memórias Base - 5º ano

11 - O Círculo da Tristeza - 2º e 3º ano

08 - Sonhos - 1º B

09 - Ai que Nojo - 5º ano B

10 - Monstros - 3º e 4º ano

03 - Vivências - Infantil 2 A

02 - Eca! Brócolis - 2º e 3º ano B

04 - Ilha da Personalidade - 1º ano B

06 - Sono Inocência - Infantil 1

07 - Sentimentos - 1º ano B

01 - Nascimento e Primeiras Sensações - Infantil 3

05 - Alegria - Infantil 3 B

“O importante é mostrar que não há emoção melhor ou pior,
cada uma tem uma função importante, mas elas só cumprem
seu papel efetivo quando estão em equilíbrio.”

Francine Momesso - Direção do Espetáculo



As formaturas, tanto na Educação Infantil (Infantil 3) quanto no Ensino Fundamental 1 ( 5°Anos), Ensino Fundamental 2 ( 9°Ano)
e Ensino Médio, são momentos especiais e marcantes tanto para os alunos quanto para os professores e responsáveis por eles,
pois envolve a finalização de um ciclo e início de uma nova etapa em suas vidas.

FORMATURAS

O Papai Noel (funcionário da gráfica do colégio Renato) juntamente com a Mamãe Noel (Professora Regiane Piaia) estiveram
presentes no “Natal do Colégio Montesso”. A história “A menina e seus pontinhos”, de Silmara Casadei, foi contada pela professora
que encerrou todo esse momento mágico com todos os alunos cantando “Minha pequena luz, eu deixarei brilhar!”.

NATAL



Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio

INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO 2



SUCESSO NOS VESTIBULARES

COLÉGIO ,
Você bem preparado...

MONTESSO

Você Aprovado!

MEDICINA ..................................................................4

ODONTOLOGIA.........................................................1

BIOMEDICINA ............................................................1

FISIOTERAPIA ...........................................................1

BIOLOGIA...................................................................3

ENFERMAGEM ..........................................................4

MEDICINA VETERINÁRIA.......................................1

ENGENHARIA ELÉTRICA.......................................3

ELETRÔNICA AUTOMOTIVA - ..........16º LUGAR

PROJETOS MECÂNICOS.........................................1

ENGENHARIA QUÍMICA.........................................3

ARQUEOLOGIA - .................................19º LUGAR

ENGENHARIA FLORESTAL ....................................1

ENGENHARIA CIVIL - .............e 52º 3º LUGAR

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO .......................1

ENGENHARIA AGRONÔMICA...............................1

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ............................2

ENGENHARIA MECATRÔNICA..............................1

COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL......................1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS............................................1

DIREITO ......................................................................5

JORNALISMO............................................................2

HISTÓRIA ....................................................................1

ENGENHARIA DE ALIMENTOS.............................1

MECATRÔNICA..........................................................1

BIOTECNOLOGIA......................................................1

PSICOLOGIA..............................................................2

ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL - ...15º LUGAR

RELAÇÕES INTERNACIONAIS..............................1

MATEMÁTICA.............................................................1

EDUCAÇÃO FÍSICA.................................................2

ADMINISTRAÇÃO .....................................................1

IFTO - Instituto Federal do Tocantins ......................1

UNESP - Universidade Estadual Paulista................2

UFPG - Universidade Federal de Ponta Grossa.....2

USP - Universidade de São Paulo .............................1

PUC - Pontif. Univ. Católica - Campinas - ..12º Lugar

UFTM - Univ. Federal do Triângulo Mineiro............1

UFP - Universidade Federal do Paraná ...................2

UFS - Univ. Federal do Sergipe - ...........19º Lugar

UNIPAMPA - Universidade Federal do RS..............3

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos ....4

UTFPR - Univ. Tecnológica Federal do Paraná .....3

PUC - Pontifícia Universidade Católica de SP .......1

FURG - Univ. Federal do Rio Grande - ...15º Lugar

UNINOVE - Universidade Nove de Julho.................1

IPC - International People’s College na Dinamarca ..1

FATEC - Faculdade de Tecnologia - .......6º Lugar 2

FACENS - Faculdade de Engenharia - ...73º Lugar

FADI - Faculdade de Direito de Sorocaba .............2

ESAMC - Faculdade ESAMC - Sorocaba.................2

UNISO - Universidade de Sorocaba.........................8

UNIP - Universidade Paulista .....................................6

ANHEMBI MORUMBI - Univ. Anhembi Morumbi.....1

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais .....1

UEL - Universidade Estadual de Londrina ..............1

ANHANGUERA - Faculdade Anhanguera................1

56 APROVAÇÕES
NAS UNIVERSIDADES:

TOTAL DE
ALUNOS
EM SALA:

E MNSINO ÉDIO

TURMAS 2016 - 2017 - 2018

COLÉGIO

37 ALUNOSALUNOS3737 ALUNOSALUNOS

56 EXCELENTESEXCELENTES
RESULTADOSRESULTADOS5656 EXCELENTESEXCELENTES
RESULTADOSRESULTADOS



Rua Catulo da Paixão Cearense, 97

18.044-160 - Vila Jardini - Sorocaba - SP

( )15 3222.9929
( )15 3346.9929
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Colégio Montesso

ENSINO MÉDIOENSINO MÉDIO
MATERIAL DIDÁTICO também em

FORMATO DIGITAL
“ ”

PROFESSORES (2 equipes):

Presencial e Online

PERÍODO INVERSO
10 disciplinas Optativas

Sem custo adicional


