
Março e Abril de 2019

ACREDITAR NA HUMANIDADE

Um passo importante em nossa missão existencial de promover a vida

é levar adiante a grandeza humana, deixando registrado em nossa estrada,

para pessoas que por ela passam, todas as vezes que profundamente

percebemos, em algum fato, a presença da grandeza humana a que todos nós

precisamos chegar por nossas ações e atitudes, enfim, por nossa forma de

viver, seja em nossa família, entre amigos, em nossa profissão.

Por vezes encontramos pessoas com essa grandeza vivendo para além

da parte profissional que nos é exigida. Agradeço por cada um de GRANDE

ALMA que colaborou em minha trajetória de VIDA e principalmente por deixar

em meu íntimo esta verdade: precisamos acreditar na humanidade para que o

crescimento humano vá se tornando uma realidade para cada vez mais pessoas

que passarem por nós. Espero que todos tenham a oportunidade de ouvir

sempre muito mais histórias boas do que negativas, e assim possam cumprir a

missão de ir além de nós.

Rosaligia de Fatima Montezze

Direção

Dedicatória especial à nossa Professora Natália,
que esteve na Ilha de São Tomé na África, como voluntária.
Dedicatória especial à nossa Professora Natália,
que esteve na Ilha de São Tomé na África, como voluntária.



O carnaval MONTESSO aconteceu dentro do colégio, animado com as tradicionais marchinhas carnavalescas, e contou com a

participação de todas as professoras.

CARNAVAL



O dia mundial da água é comemorado em 22/03 desde o ano de 1993. Essa data busca a conscientização a respeito da importância

da água para os seres vivos. O Colégio MONTESSO esteve todo voltado para esse tema e um dos exemplos foi o das tias Bruna e Bárbara,

do integral / Infantil 2, que trabalharam algumas histórias em cartazes e criaram um regador imaginário nos bracinhos das crianças.

As Professoras Cida e Raiane, do Infantil 3 / Integral, dentre as diversas atividades que já desenvolvem com os alunos, reservaram

um tempinho, todos os dias, para que a criançada se distraísse e se interessasse cada vez mais por esse instrumento tão importante

na vida de todos os estudantes: os livros. Parabéns Professoras!

Uma vez por semana, o Colégio MONTESSO abre suas portas para alunos do Ensino Médio, de diversas escolas de Sorocaba, para

ministrar o Curso de Coaching “Adolescentes do Bem”. Um curso totalmente gratuito ministrado pelo Professor Newton Abussamra.

DIA DA ÁGUA

CANTINHO DA LEITURA

ADOLESCENTES DO BEM



O Professor Kléber, conhecido como Mestre “Sossego”, traz ao colégio a arte da capoeira. Trabalha com seus alunos desde o

movimento corporal, ritmos das músicas, a disciplina e o respeito entre os colegas.

Alguns momentos dos nossos queridos bêbes!!

CAPOEIRA

BERÇÁRIO



Esta importante data serve para lembrar e reforçar a identidade do

povo indígena brasileiro na história e cultura atual. Para pontuarmos

esta data, nosso foco foi para o Maternal onde nossos ”indiozinhos”

curtiram músicas, comidas típicas e histórias .

DIA DO ÍNDIO
Pensa em um cheirinho de bolo de cenoura pela

escola! Várias turminhas fizeram bolo de cenoura

para esta data comemorativa e também havia

enfeites de páscoa e “carinhas” de coelho presentes

em todas as salas.

PÁSCOA

O Professor Bruno, da disciplina de Artes, a partir da leitura do livro “Os Miseráveis” de Victor Hugo, feita pelos alunos, desenvolveu

um lindo trabalho de teatro de sombras e conseguiu encantar tanto os encenadores quanto os expectadores.

SOMBRAS



O Professor Armando, Empreendedorismo e Projeto de Vida, montou juntamente com os alunos do 9° ano A e B, uma apresentação sobre

a “Importância da Mulher na sociedade e em todos os aspectos da vida”. Parabéns mais uma vez ao Professor pela iniciativa e empenho.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Professora Gislene, da disciplina de História, “transformou” os alunos dos 6°anos em arqueólogos por um dia. Eles analisaram

alguns materiais antigos, “escavaram” alguns objetos e ainda munidos de máscaras e luvas se paramentaram para a tão esperada

experiência.

ARQUEÓLOGOS POR UM DIA



A Professora de Contação de História, Regiane Piaia, trabalhou durante o mês de abril, desde a Educação Infantil até o Ensino

Fundamental 2, sentimentos relevantes na formação Humana como o respeito, carinho, companheirismo e amizade.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA



Os alunos dos 8° anos A e B foram passear no Quilombo do Cafundó, em Salto de Pirapora, acompanhados pela Professora

Gislene, da disciplina de História, e do Coordenador do Ensino Fundamental 2 Allas Henrique.

QUILOMBO



Para finalizar o módulo estudado a respeito de textos instrucionais e prescritivos durante as aulas na disciplina de Redação, a Profes-

sora Jordana Romero desenvolveu com os alunos, do 3° ano do Ensino Médio, a prática desses textos por meio da elaboração de jogos.

ENSINO MÉDIO



A Professora Susi, Infantil 1, aproveitou um cantinho ao ar livre e fez uma bonita contação de história.

As Professoras do Infantil 2, Débora e Priscila, dentro do Projeto da Educação Infantil “Cultivando Leitores” trabalharam o tema:

Metamorfose da borboleta. Elas Iniciaram com uma contação de história pra lá de interessante “A primavera da Lagarta” e na

sequência elaboraram cartazes, fizeram experiências e uma roda de conversa.

GATO XADREZ

METAMORFOSE

Sempre incentivando a leitura, nossas Professoras da Educação Infantil, apresentam os livros paradidáticos sempre de uma

forma lúdica e especial. Afinal de contas também são ferramentas eficientes do ponto de vista pedagógico. As Professoras Mariana

e Jamile, Infantil 3, trouxeram o personagem jacaré, do livro “E o dente ainda doia” para encantar os alunos.

E O DENTE AINDA DOIA



NOSSO TIME DE PROFESSORAS
DO ENSINO FUNDAMENTAL É SHOW!

Rosane Fogaça - 5º Ano Luana Zanon - 3º Ano Angela Antunes - 2º Ano

Renata Bernegozzi - 4º Ano Debora Maldonado - 1ª Ano



O Colégio MONTESSO, desde seu primeiro dia (08/01/2001), em contato com seus aluno(as), colocou seu foco no acolhimento

de cada pessoa que ali chegasse. A meta foi alcançada. Formamos nossos aluno(as) para serem construtores de um mundo melhor.

Com muita alegria e carinho recebemos hoje os universitários, ontem, alunos formados no Ensino Médio do MONTESSO. Em cada

um deles encontra-se uma vontade, que por meio de seu trabalho, a vida seja valorizada e sejamos todos construtores da PAZ!

HAPPY HOUR EX-ALUNOS


