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FESTA NO MONTEIRO!

1º ENCONTRO DE EDUCADORES           
DO MONTEIROSUA FERA NO ENSINO MÉDIO

OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL!

Evento tem a participação das famílias, apresentações dos estudantes, concurso culinário e sorteio de prêmios
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TROCA DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADO

Monteiro Anglo realiza 1º Encontro de Educadores

Uma das palestras do 1º Encontro de Educadores

Participantes durante uma dinâmica de grupoParticipantes no coffee break

O evento reuniu professores e mantenedores de 
escolas do Sistema Anglo de Ensino de Ibiúna, Pilar 
do Sul e Salto de Pirapora, além dos profissionais de 
Piedade.

A programação gratuita teve palestras com as-
sessores experientes e qualificados do Anglo que  
abordaram assuntos para os segmentos da Educação 
Infantil até o Ensino Médio.  

“Muito boa a ideia de fazer um encontro regional, 
pois o nosso dia a dia é bem parecido. Foi excelen-
te! O Monteiro está de parabéns”, disse  Maria Izabel 
Cirillo, Coordenadora da Educação Infantil e EF1 do 
Anglo Ibiúna. 

“É uma iniciativa arrojada do Monteiro Anglo. Pa-
rabéns! Nós nos sentimos muito acolhidos e as pales-
tras foram ótimas”, declarou Lídia Haddid César, pro-
fessora de Filosofia e História do EF2 e Ensino Médio 
do Anglo de Salto de Pirapora. 

Durante o café de recepção e também o coffee 
break, os participantes tiveram a oportunidade de in-
teragirem, trocarem experiências e estreitarem laços.

“Nós, educadores, precisamos conversar, trocar 
experiências. Por isso, eu parabenizo o Anglo de Pie-
dade pela iniciativa”, afirmou Márcio Nogueira, pro-
fessor de Geografia do EF2 e Ensino Médio do Anglo 
de Pilar do Sul. 

Os temas abordados no encontro foram diversos. 
Além das palestras, também houve dinâmicas com os 
educadores.

“As palestras trouxeram informações novas para 
o nosso dia a dia. Tudo bem interessante”, disse Gui-
lherme Augusto, professor do EF2 e Ensino Médio do 
Anglo de Salto de Pirapora.

“Para nossa escola, foi desafiador organizar esse 
1º Encontro de Educadores do Monteiro. Nossa equi-
pe esteve muito afinada com a responsabilidade que 
tínhamos em mãos: receber as escolas Anglo de Ibiú-
na, Pilar do Sul e Salto de Pirapora e os assessores An-
glo para esse momento de integração e conhecimen-
to. Estreitar os laços com essas escolas, reconhecidas 
em suas comunidades como referência em educação, 
beneficia a todos e fortalece, cada vez mais, o Sistema 
Anglo em nossa região”, afirmou Angélica Ferraz, dire-
tora do Monteiro Anglo.

Abaixo a programação e os palestrantes:

- Mari Leite: 
    Avaliação na Educação Infantil.
   Mudando o olhar. Aula com foco na Habilidades e 
Competências.

- Liliana Busca:
    A importância dos jogos no material de matemática 
do Anglo.
   As brincadeiras infantis sob olhar do ensino de ma-
temática.

- Thiago Silvestre: 
   Como montar uma boa prova? O conteúdo Avalia-
tivo na escola.
   Avaliações em TRI: aplicação de resultados.

- Anderson Alberto: 
   O passo a passo da alfabetização geográfica.

- Rosane Silva: 
   Crises de birra: como enfrentá-las?
   Alta performance na Educação.

- Waldomiro Ribeiro e Marco Antonio Guerreiro:
   Workshop sobre o uso do Plurall.
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O Auditório Rubens Caetano da Silva ficou repleto 
de pais de alunos do Monteiro Anglo que assistiram 
à palestra de Rosane Silva, Assessora Pedagógica do 
Anglo, especializada em Neurociência e Psicanálise. 

De maneira simples, descontraída e didática, Ro-
sane mostrou exemplos de como ter um novo olhar 
sobre a criança e como são suas fases de desenvol-
vimento. 

“Muitas situações e problemas não começam na 
adolescência, elas apenas se manifestam. Tudo come-
ça na infância”, explicou Rosane.

Essa foi a segunda palestra feita pela assessora 
a convite do Monteiro Anglo. No começo deste ano, 
Rosane esteve no Colégio e reuniu familiares para fa-
lar sobre crianças e adolescentes.

Colégio traz especialista em Neurociência e Psicanálise para falar sobre o assunto

AS QUATRO FASES DO APRENDIZADO

Rosane Silva e Thiago Silvestre, Assessores Anglo e a equipe do Monteiro

INTERCÂMBIO DE IDEIAS
Ex-estudante do Monteiro fala sobre o curso de psicologia e a carreira de jogadora de flag

Lara Torelli falando da época em que estudava no Monteiro Anglo Lara Torelli e a Seleção Brasileira Feminina de Flag

Lara Ferraz Torelli conversou com alunos do Ensino Médio e EF2 sobre o 
curso de psicologia e as diversas possibilidades que essa profissão oferece, como 
as áreas escolar, organizacional, esportiva, jurídica, hospitalar e social.

A estudante está no 2º ano do curso de Psicologia da Uniso.
“O campus é legal, os professores são muito bons e a grade curricular é 

interessante”, afirmou Lara, que diante de tantas alternativas, ainda não decidiu a 
área que irá atuar após terminar a faculdade.

“Eu me interesso por trabalhar com pesquisa, na área acadêmica para pro-
duzir conhecimento, mas também penso em me especializar na área esportiva”.

Além de estudante universitária, Lara é atleta do time de Flag Football Pie-
dade Hainus.

Por meio de fotos e vídeos, ela mostrou o que é o esporte e contou de sua convo-
cação para a Seleção Brasileira Feminina de Flag Football para o Mundial do Panamá 
em 2018.

“O flag tem origem no futebol americano. É um jogo coletivo, estratégico, de con-
quista de território e em que temos que trabalhar em equipe e exercitar a competitivi-
dade e o respeito mútuo”, explicou a atleta.

Lara também relembrou a época em que estudou no Monteiro Anglo.
“As viagens de Estudo do Meio eram legais para fortalecer a convivência com os 

professores e com alunos de outras turmas. E ter participado do teatro no fim de ano, 
hoje me ajuda a ter mais tranquilidade para apresentar trabalhos na faculdade, por 
exemplo.” 
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Festa de Rematrícula 2019 tem atrações variadas e diverte famílias

Brinquedos infláveis Cantigas de Roda, com as turmas da Ed. Infantil Coreografia Baby Shark, com o 6º ano

Doação de mudas

Dramatização - Carta de 2050, com o 7º ano Equipe do Monteiro Anglo

Lenda Amazônica - O Monte Roraima, apresentada pelo 4º ano No ar, Notícias da Terra, com alunos do 5º ano Oficina de Tererê

Pintura e arte Show com o cantor Oziel

Público acompanhando as apresentações



5
Festa de Rematrícula 2019 tem atrações variadas e diverte famílias

Coreografia Baby Shark, com o 6º ano Dança Circular, com as turmas do 2º e 3º anos

Equipe do Monteiro Anglo Queimada com bola gigante

Oficina de Tererê Fazendinha da Turma do Monteiro, com alunos do 1º ano

Palestra Plano de Voo, com Lais AlbuquerqueShow com o cantor Oziel Quick massage
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O tema O homem é o lobo do homem serviu 
de base para os alunos do Ensino Médio e do 9º 
ano apresentarem o sarau.

A frase, tornada célebre pelo filósofo inglês 
Thomas Hobbes, significa que o homem é o maior 
inimigo do próprio homem. É uma metáfora que 
indica que o ser humano é capaz de grandes atro-
cidades e barbaridades contra a própria espécie.

“Queremos mostrar o quanto o homem é pre-
dador dele mesmo”, declarou Gustavo Henrique de 
Oliveira Camargo, aluno da 3ª série do EM.

Como exemplo disso, o professor de História, 
Maurício Mafra falou sobre o genocídio de milhões 
de pessoas em países como a Índia, a China e tam-
bém no continente Europeu.

O venezuelano Roberto Ruiz fez uma palestra 
sobre os problemas políticos, econômicos e sociais 
enfrentados pela Venezuela e os estudantes do En-
sino Médio apresentaram um filme feito por eles 
que traduzia o tema do sarau de forma lúdica e 

Sarau feito pelos estudantes do Ensino Médio tem música, palestra e reflexão
O HOMEM É O LOBO DO HOMEM

Apresentação de Taikô

Novembro

Viagem de Formatura ao Acampamento Peraltas 
– 9º EF2

Mostrinha de Trabalhos – Ed. Infantil e 1º ano

FIQUEM LIGADOS!
Em outubro, novembro e dezembro teremos muitas atividades                             

no Monteiro Anglo

Estudantes se apresentando no Sarau

comovente.
O evento também teve música, com apresen-

tações dos alunos que tocaram e cantaram ao vivo 

e de um grupo que completou a noite com um 
Kumi-daiko, uma apresentação de instrumentos 
japoneses de percussão, conhecidos como Taikô.

Outubro

Gincana Noturna - 1º ao 5º ano
Expo Conhecimento – EF2
Passeio ao Sítio do Carroção - 1º ao 5º ano

Dezembro

Mostra de Trabalhos – 2º ao 5º ano
Formatura 9º ano 
Formatura 3º EM
Teatro EF2 e EM



7
Os professores Nilton Colombo, de Redação e Lite-

ratura; Maurício Mafra, de História e Sociologia, Maurício 
Alfredo; de Geografia e Atualidades, além do coordenador 
e professor de Inglês, Waldomiro Ribeiro, participaram de 
um bate-papo com estudantes do 9º ano e seus familiares.

Os professores falaram sobre os diferenciais que o 
Colégio Monteiro Anglo oferece aos estudantes e os resul-
tados positivos que os alunos alcançam nos vestibulares.

“Aqui todos se conhecem, somos amigos. É quase 
uma família”, afirmou o professor Mafra.

“No Monteiro, o aluno não é mais um número, aqui 
nós conhecemos cada um, podemos auxiliar em necessi-
dades específicas. E isso faz a diferença no aprendizado”, 
disse o professor Maurício.

“Sou apaixonado por ensinar e me sinto feliz em ensi-
nar, mas também aprender com os estudantes”, declarou 
o professor Nilton.

Também houve um sorteio entre as pessoas que es-
tavam na palestra. O estudante Guilherme Mota ganhou 
50% de desconto na matrícula para o 1º ano do EM em 
2020! 

Ao final, todos participaram de um agradável coquetel 
e os familiares puderam conversar com os professores.

SUA FERA NO ENSINO MÉDIO

Alunos que estão concluindo o 9º ano do EF2 do Monteiro e também de outras escolas públicas e particulares participaram do concurso de bolsas do Mon-
teiro Anglo.

“Quero muito estudar aqui, por isso vim fazer o exame”, disse Heinrich Ryan Costa, estudante da Escola Estadual Professora Dímpina Rocha Lopes. 
A prova foi composta de quarenta e quatro questões alternativas de Português, Matemática, Geografia, Química, Física e Inglês. 
As bolsas de estudos têm descontos variados e validade para os três anos do Ensino Médio.

GRANDE CHANCE!
Todos que participaram vão ganhar um percentual de desconto na mensalidade

Estudantes durante o Concurso de Bolsas

Guilherme Mota ganhou 50% de desconto na matrícula para o 1º ano do EM em 2020!



Cliques do Leão
Concurso “A melhor taça de sorvete do Monteiro” agita                 

a Festa de Rematrícula 2019
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1º lugar - Luiz Fernando dos Santos e Ian 
Watermann, equipe Mega Gelo

2º lugar - Heloísa Borges, Carolina Lochter, 
Grazielly Soares e Ana Beatriz Tavares, equipe 

#Moranguinhos 

3º lugar - Isabelli Pereira, Bianca Lobo, Ma-
nuella Fernandes, Fernanda Machado e Rodrigo 

Camargo, equipe Sorveatles

Arthur Marum, Leonardo Silva, Gabriel Guerrei-
ro e Vinícius Prado, equipe Sorvete das Galáxias Gabriel Imatomi e Ferrucio Dall´Aglio, equipe 

Cuecas em Chamas
Isabela Lolobrigida e Ysabell Torres, equipe 

#Sorvete

Júlia Gomes, Luíza Amaral e Lívia Nascimento, 
equipe Armygas.

PARCERIAS DE SUCESSO! 

Jurados do ConcursoTorcidas acompanham o concurso


