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Direção

O Colégio MONTESSO, em 2001, iniciou seu

atendimento educacional com uma visão de futuro

sempre na esperança de colaborar para um mundo melhor.

Assim contruiu-se logo no início,

com apenas 8 alunos, uma

cultura interna de atender

cada pessoa que ali

chegasse com excelência

e sempre conduzidos

pelo objetivo maior: o ser

humano é sempre mais importante

do que qualquer bem material.

Ao longo dos anos, o

desenvolvimento educacional

oferecido, sempre

percorreu este ideal

até os dias de hoje.

Após 18 anos, alunos

que já se formaram

no MONTESSO

hoje realizam seus

sonhos e todos

levaram consigo um

pouco desse ideal

vivido.

2001



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



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

FESTA JUNINA





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”



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



O Professor Armando, Empreendedorismo e Projeto de Vida, motivou todos os alunos do colégio a participarem do “Show de

Talentos”. Participaram aqueles que quiseram e todos assistiram às apresentações.

Os alunos trabalharam juntos e desenvolveram o senso de equipe e de responsabilidade, respeitando as diversidades, aprenderam

a dividir tarefas, cumprir horários, respeitando suas limitações e as dos colegas. Desenvolveram também o senso crítico e a cidadania.

Parabéns ao Professor pelo brilhante espetáculo!

SHOW DE TALENTOS






