
Janeiro e Fevereiro de 2018

VIDAS QUE SE CRUZAM ...!

O Colégio MONTESSO inicia mais um ano le�vo. 

Somos educadores desde o BERÇÁRIO até o Ensino 
MÉDIO. 

Par�cipamos também na vida daqueles que cursam o 
ENEM Intensivo, o Cursinho PRÉ-VESTIBULAR Extensivo 
e  os  Cursos  Técnicos. 

Acredito profundamente que somos responsáveis uns 
pelos outros, por todos que passam em nossa existência. 

A nós são confiados os alunos: bebês, crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos para que através do nosso 
trabalho possamos passar os conhecimentos neces-
sários para cada faixa etária, cada necessidade, cada 
fase  educacional  da  vida. 

A escola é o local do conhecimento, mas não podemos 
esquecer que é o local do encontro de pessoas, cada 
qual com sua historia, com seu eu individual, portanto o 
local onde o compromisso com a FORMAÇÃO HUMANA 
deve ser a mola mestra na condução dos momentos que 
chamamos de AULA, para que o conhecimento, ao ser 
adquirido, esteja vinculado, para sempre, com valores 
humanos que preservam a vida e a fazem valer a pena, 
na bondade, na compreensão, na solidariedade, enfim 
no AMOR ao PRÓXIMO e a todos as formas de vida 
no  PLANETA  TERRA  e  no  UNIVERSO.

Rosaligia de Fa�ma Montezze
Direção



Iniciamos o ano le�vo com muito entusiasmo e com duas semanas de palestras e cursos voltados aos professores com o

seguinte slogan: .“Estamos formando futuros adultos, comprome�dos com a vida!”

O palestrante e mágico Thiago Rossi inaugurou a semana abordando o tema . Na sequência“Professor como protagonista”
contamos com a palestra de Davi do Carmo e Aveline G. G. de Almeida, representantes da editora FTD, com a palestra “Limites e
aprendizados” “Plataforma Digital”. Trazendo novos aprendizados, Camila C. L. Silva, também da editora FTD, transcorreu sobre .

foram tópicos deba�dos pela mediadora Sonia Pereira e também pelos Professores“Empreendedorismo e Projeto de vida”
Armando e Cecília, que ministraram as aulas da disciplina de mesmo nome.

A editora FTD, responsável pelo material didá�co e paradidá�co ofereceu a palestra “Desafios da Gestão na sala de aula”
dentro da Jornada Pedagógica Nacional /2018 - FTD – SP. Tivemos também a par�cipação de Adriane S. P. Singh falando sobre

.“Saúde Mental e Ansiedade na Infância e adolescência”

Nossas coordenadoras Edna Cas�lho, Educação Infan�l e Fernanda Almeida, Ensino Fundamental I, II e Médio realizaram,

juntamente com seus professores, .o planejamento por segmentos e organização geral das disciplinas

Confiram alguns destes momentos:

SEMANA DE CAPACITAÇÃO



Acolhendo os alunos recém chegados ao Ensino

Fundamental II, a Direção, Coordenação e Professores,

reuniram os alunos dos 6° Anos A e B, para uma tarde de

bate-papo e descontração afim de prepará-los para esta nova

etapa que se inicia.

A quadra é um dos espaços mais disputados por nossos

alunos. Além de ser um ambiente acolhedor é também es�-

mulador para o desenvolvimento bio-psico-social. Pesquisas

comprovam que, quando as crianças ficam em espaços

restritos, por muito tempo, os comportamentos tornam-se

mais agressivos, destru�vos e a interação diminui. Portanto em

nossa quadra os alunos sentem-se livres, acolhidos e felizes.

Os bebês aprendem de um modo muito diverso, principalmente pelos mecanismos da repe�ção, da imitação e da exploração

sensorial, por meio do brincar. Exatamente por isso nossas professoras do berçário proporcionam diversos �pos de materiais e

experiências para aguçar a mente dessa criançada linda.

INTEGRAÇÃO
6º ANOS

QUADRA

BERÇÁRIO

Foi com grande entusiasmo que recepcionamos nossos alunos em mais um volta às aulas. A Professora Regiane Piaia acolheu e

encantou as crianças distribuindo doces e muita alegria em nome de todo o Colégio Montesso.

RETORNO ÀS AULAS



SUCESSO NOS
COLÉGIO MONTESSO,

Você bem preparado... Você Aprovado!

01 F- EDERAL DE PONTA GROSSAUNIVERSIDADE

01 F- EDERAL DO TRIÂNGULO MINEIROUNIVERSIDADE

01 F- EDERAL DO PARANÁUNIVERSIDADE

01 F- EDERAL DO PAMPA - Rio Grande do SulUNIVERSIDADE

01 F- EDERAL DO SERGIPE - 9º LugarUNIVERSIDADE

01 U F- - NIVERSIDADE EDERAL DE SOROCABAUFSCAR

02 F- EDERAL DO PARANÁU TNIVERSIDADE ECNOLÓGICA

01 U- NIVERSIDADE NOVE DE JULHOUNINOVE

01 I P C- - nternational eople’s ollege na DINAMARCAIPC

03 T- ECNOLOGIA - FATEC - 6º LugarFACULDADE DE

03 E- NGENHARIA - FACENSFACULDADE DE

- - aculdade de ireito de Sorocaba01 F DFADI

01 E- - SCOLA SUPERIOR de Adm. Marketing e Com.ESAMC

04 U- - NIVERSIDADE DE SOROCABAUNISO

02 U- - NIVERSIDADE PAULISTAUNIP

APROVAÇÕES NAS UNIVERSIDADES:



VESTIBULARES

01 MEDICINA-

01 ODONTOLOGIA-

01 BIOMEDICINA-

01 FISIOTERAPIA-

02 BIOLOGIA-

01 MEDICINA VETERINÁRIA-

03 ENGENHARIA ELÉTRICA-

01 ELETRÔNICA AUTOMOTIVA- - 6º LUGAR
02 PROJETOS MECÂNICOS-

01 ENGENHARIA QUÍMICA-

01 ARQUEOLOGIA - 9º LUGAR-

01 ENGENHARIA FLORESTAL-

01 ENGENHARIA CIVIL-

01 ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO-

01 ENGENHARIA AGRONÔMICA-

02 DIREITO-

01 JORNALISMO-

01 HISTÓRIA-

DE 25 INSCRITOS

23 ALUNOS APROVADOS

NOS CURSOS:



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
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