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O maior patrimônio do homem é o próprio homem!
Eurípedes

Uma expectativa, um sonho!

Um caminho.....

Dentro de uma escola o mais importante é o conhecimento,

é ser feliz, ter amigos, respeitar o próximo, conviver,

educar-se, crescer, enfim participar na sua existência

levando todas as boas lembranças de seu tempo escolar.

Que continuemos a proporcionar tudo isso

a nossos educandos!



Comemorar esta data no colégio com as crianças tem como objetivo vivenciar a magia do circo e valorizar a arte circense e
seus integrantes como os palhaços, os malabaristas, os trapezistas, os acrobatas, os contorcionistas, os equilibristas e os mágicos.
As crianças adoram a magia do circo!

O Colégio Montesso tem como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância da preservação desse recurso
essencial para a nossa sobrevivência. Os educandos trabalharam de diversas formas o tema e cada turma dedicou-se a realizar uma
parte da apresentação.

Nossas bailarinas continuam muito atentas e disciplinadas!

DIA DO CIRCO

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

BALLET

Em meio a brincadeiras e aprendizado, os alunos evoluem a cada aula nesta arte que é o Judô.

JUDÔ



O Colégio MONTESSO deseja que a criança se relacione com o meio e com as pessoas, através de respostas afetivas advindas
de estímulos adequados para superar, ao longo do seu crescimento, os estágios cognitivos.

Nosso Berçário superou todas as expectativas. Uma equipe de berçaristas capacitadas e muito bem treinadas se desmancha
em zelo, carinho e total atenção com os nossos bebês.

Nosso agradecimento por tudo que vocês, berçaristas, representam para a nossa escola, afinal de contas, a base de um colégio
precisa ser bem estruturada como está agora.

BERÇÁRIO



As aulas de culinária além de ser um momento de diversão e
brincadeira é também uma hora de muita concentração e aprendizagem.
Por meio da culinária podemos trabalhar de forma lúdica conceitos
ligados à Matemática, nos eixos de grandezas e medidas; e Língua
Portuguesa, ao aproximarmos as crianças dos textos instrucionais, como
as receitas.

Um verdadeiro aprendizado: ler receitas, calcular quantidades,
fazer previsões e submeter os ingredientes às transformações do calor
do forno, a fervura, a fritura ou simplesmente a adição de temperos.
As aulas de culinária ajudam as crianças a aprender conteúdos e
desenvolver habilidades.

O Colégio Montesso trabalha esta data sem abordar religiões e sem dar enfoque comercial. Resgatamos o que há de mais puro
e encantador nas crianças... o sorriso ao vestir uma fantasia de coelhinho ou mesmo nas artes feitas relacionadas ao tema.

PÁSCOA

DIA DO LIVRO
Os alunos comemoraram esta data de diferentes formas. Algumas salas optaram por trabalhar com contação de história e

releitura de clássicos da literatura infantil, outras fizeram trabalhos de pintura e colagem e os alunos dos 4° anos A e B apresentaram
um teatro em homenagem ao escritor Monteiro Lobato. A encenação foi sobre O Sítio do Picapau Amarelo.

CULINÁRIA



As salas da Educação Infantil homenagearam os primeiros habitantes do Brasil, fazendo encenações, provando das comidas
típicas dos índios e aprendendo sobre seus costumes e cultura.

Em comemoração ao Dia do Índio, os alunos do 2° ao 5° Anos A e B, viajaram para a cidade de Tatuí em visita ao Sítio Santa Rosa.

PASSEIO SÍTIO SANTA ROSA

DIA DO ÍNDIO



A prática do tênis no colégio é uma maneira ativa e divertida de
incentivar as crianças para esse esporte. Os alunos têm a possibilidade de
aprender brincando e praticar desde o primeiro momento uma atividade
que tem as características necessárias ao desenvolvimento da competência
emocional da criança, ou seja, no comprometimento, responsabilidade e
disciplina.

Em sete anos consecutivos, esse lindo projeto de leitura vem acompanhando o crescimento e desenvolvimento dos nossos
alunos. Ele não tem hora certa para acontecer, mas quando surge, os alunos sabem o que fazer....

- Viemos oferecer a leitura!

- Ôba, Leitura!

PROJETO ÔBA, LEITURA!

MÚSICA

EDUCAÇÃO FÍSICA

Professor Bruno, com seu inseparável violão, anima todos com suas alegres canções.

O Professor Danilo, responsável pelas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental I, inova a cada aula ministrada.
A garotada se diverte e aprende com exercícios físicos, deslocamentos frente, costas, lateral, equilíbrio e rolamento. Além de treinar
a coordenação motora, velocidade, agilidade e parada de mão.

TÊNIS



Nessa fase do desenvolvimento cognitivo dos adolescentes há novos e importantes métodos de aprendizado que devem
ser estimulados, e em nosso colégio procuramos essa diversidade de técnicas de aprendizado para que sempre haja interesse por
parte dos educandos.

ENSINO FUNDAMENTAL 2



ENSINO MÉDIO
O Colégio Montesso tem o compromisso de formar pessoas para enfrentar situações adversas na vida e seres humanos

felizes. O Ensino Médio e seus professores altamente capacitados oferecem uma ampla grade curricular e aulas de plantão de
dúvidas em horários fixos de Matemática, Geopolítica, Geometria, Física, Química e Biologia, para que os alunos recebam orientações
em suas dúvidas e estudos.

Nessa fase em que os alunos se encontram, é fundamental a prática de
Simulados, para que se familiarizem com as provas e aprendam a administrar, da
melhor forma, o tempo disponível e encontrar estratégias para a resolução das
questões, adequando ao seu perfil e ritmo.

Com apenas 4 anos de funcionamento do Ensino Médio, o Colégio Montesso
obteve resultados brilhantes com os alunos formados, tendo a certeza que estamos
formando cidadãos e excelentes profissionais.


