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PASSAGEM...!
Concluímos etapas, atravessamos os tempos, sonhamos com o
que há de vir, levamos esperanças e as lançamos no futuro almejado.
Durante as etapas, dentro do tempo, levando os sonhos, criando
esperanças e tentando visualizar o futuro, esquecemos o presente.
Diversas vezes deixamos de ver a realidade que nos cerca. É
preciso dar amor ao agora; receber o amor no momento em que
ele nos chega; agir com bondade na vida, presente a cada minuto, na
natureza como um todo, nas plantas, nos animais, no ser humano,
principalmente o mais próximo de você.
O passado existe, já está no tempo sem alcance. O futuro, uma
previsão por acontecer e o presente sua verdadeira realidade
que ainda pode ser modiﬁcada, transformada. Se o amor traduzido
em todos os outros ramos que surgem do tronco sustentar sua
existência, então você realiza em SI o projeto de DEUS e a missão
de JESUS em tornar o SER HUMANO um paraíso onde só a VIDA EM
PLENITUDE possa con nuar a gerar mais vida, par cipando assim
da criação de DEUS!
Rosaligia de Fa ma Montezze
Direção

ACANTONAMENTO
Finalizando o ano e o período pedagógico dos alunos do Ensino Fundamental 1, o Colégio MONTESSO promoveu um acantonamento. Foi um momento de descontração e interação entre todas as turmas. Muitas brincadeiras aconteceram como gincana das
cores, caça às letras e baladinha. A criançada adorou ver o colégio de outro prisma!

PROERD
Neste ano, a policial militar Cabo “Flor” foi quem ministrou as aulas do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência). A formatura deixou os pais e responsáveis dos alunos emocionados e felizes.

NATAL
A visita do Papai Noel (Professor Danilo) e da Mamãe Noel (Professora Regiane) trouxe aos alunos momentos inesquecíveis e
de muito carinho. Logo que chegaram, a historinha “A arvorezinha de natal” foi contada e as crianças
aprenderam com ela que uma coisa é certa: não importa o tipo, o tamanho, a qualidade do presente.
O mais importante é a intenção de quem dá e a gratidão de quem recebe.

FORMATURAS
Alguns momentos dos nossos formandos da Educação Infantil (Infantil 3), Ensino Fundamental 1 (5° Anos) , Ensino Fundamental 2
(9° Ano) e Ensino Médio.
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