
Janeiro e Fevereiro de 2019

NINGUÉM ESTÁ SOZINHO

E se queremos fazer algo grande, importante e

que nos traga orgulho, precisamos fazer em equipe.

Alcançar o sucesso com um esforço coletivo é muito

mais prazeroso.

Trabalhar em equipe é saber ser parte de um

todo. É como ser uma parte fundamental de um

corpo, mas sabendo que sem corpo essa parte nada

serve. Ter a capacidade de trabalhar bem em equipe

mostra humildade, tolerância, inteligência emocional

e companheirismo!

Rosaligia de Fatima Montezze
Direção



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 exclu-

sivamente ao desenvolvimento das

capacidades do cérebro e à saúde

mental, trouxe para os professores

um Workshop de "Ginástica para o

Cérebro".

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

alunos.

SEMANA DE CAPACITAÇÃO
DOS PROFESSORES

VOLTA ÀS AULAS



Alguns dos momentos dos nossos

“tchutchuquinhos”.

A Professora Angela Antunes, 2° anos A e B, acompanhou a pesquisa feita por seus alunos com os funcionários do colégio

relacionada às “boas ações”. Para as crianças foi muito enriquecedor ouvir as histórias contadas. Na sequência eles desenharam

gráficos relacionados às perguntas efetuadas.

BERÇÁRIO

BOAS AÇÕES



Os alunos da 3ª série do Ensino Médio fazem, no contra turno do

pedagógico, o cursinho pré-ves�bular online Aulá�ca. Formado por 22

professores, este método inovador traz o ensino de aula tradicional para

dentro de um disposi�vo eletrônico (celular, computador, tablet, entre

outros) com a expecta�va de deixar um ensino mais dinâmico e, desta

forma, possibilitar ao aluno um acesso aos conteúdos por meio do

disposi�vo e local que achar mais adequado.

A Professora Mariana, Infan�l III, trabalhou com os alunos um projeto de Higiene Bucal, no qual o obje�vo maior foi o de incen�var os

educandos a prá�ca da higiene bucal no seu dia a dia, es�mulando-lhes o interesse em manter a den�ção e a boca saudáveis.

A Professora Cecília, que ministra Empreendedorismo e Projeto de Vida no Ensino Fundamental 1, trabalha diversos temas

propostos na disciplina. Sustenta sempre a�tudes embasadas na amizade, cooperação, amor, caridade, empa�a, equipe, compaixão,

entre outras qualidades necessárias para um bom relacionamento.

Segundo o Professor Alexandre, a Educação Física exerce um trabalho muito importante na categoria de Ensino Fundamental 2,

pois possibilita aos alunos o desenvolvimento de habilidades corporais e de par�cipar de a�vidades culturais, como jogos,

esportes, ginás�cas e a�vidades rítmicas e expressivas com a finalidade de posicionar o aluno enquanto sujeito e cidadão.

AULÁTICA

INFANTIL 3 - PROJETO ESCOVAÇÃO

EMPREENDEDORISMO

EDUCAÇÃO FÍSICA



Nossos Professores do Ensino Fundamental 2, frequentemente, trabalham com aulas intera�vas como: debates, discussões,

jogos, entre outras, nas quais os estudantes aprendem de maneira mais dinâmica interagindo com os educadores.

ENSINO FUNDAMENTAL 2


