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QUEM VOCÊ GOSTA DE TER POR PERTO?

Em nossa jornada na vida, aprendemos que
desejamos ter certas pessoas sempre perto de nós,
não porque elas não erram, não porque nunca
ficamos chateados ou porque nossas vontades são
divergentes.

Queremos tê-las por perto pelo simples motivo e,
no entanto, tão profundo sentimento que é AMAR.

Quando amamos verdadeiramente, incondicio-
nalmente, simplesmente amamos e essas pessoas
nos fazem falta no dia a dia, nos pequenos e
singelos momentos de nossa existência. Defeitos?
Pensamentos diferentes? Nada disso tira de nós a
vontade de estar junto, de sentir a presença, de
ouvir a voz, de trocar ideias, de compartilhar a
vida, enfim, sejam quais forem os laços.

Rosaligia de Fátima Montesse
Direção



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



A Professora de dança e Ballet, Francine Momesso, apresentou neste ano seu espetáculo de dança baseado no filme “Divertida

Mente”, da Disney e Pixar. As crianças arrasaram e encantaram a todos os presentes! Confira nas fotos...

FESTIVAL DE DANÇA

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



Uma noite no Colégio! Os alunos do Ensino Fundamental 1 esperam o ano todo para realizarem o sonho de dormir todos juntos

na sala de aula. Com muitas brincadeiras dirigidas pelos professores responsáveis e baladinha, as crianças tiveram a oportunidade

para estreitar laços de amizade, aprendendo a respeitar os demais colegas.

ACANTONAMENTO



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


