
• ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO •

• Uso de iPads e Chromebooks em sala 
de aula como ferramentas pedagógicas.

• Aplicação da cultura digital e da cultura 
� � � � � , combinadas às atividades 
curriculares, com apoio da parceira 
Nave à Vela.

• Abertura à participação das famílias 
em projetos especí�cos de apoio à sua 
formação, como Conselho de Pais e 
Escola de Pais.

• Formação continuada dos professores, 
ministrada por pro�ssionais 
especializados da Escola Monteiro e 
instituições parceiras.

• Projeto Bem-Estar, composto por 
psicólogo e assistente social, que atende a 
alunos e à equipe de pro�ssionais da escola.

• Cantina com cardápio saudável, 
acompanhamento nutricional e oferta 
de lanche padronizado.

• Atividades diferenciadas que vão 
além das paredes da sala de aula: 
o�cinas de robótica, ioga, teatro, 
dança, artes, taekwondo, judô, 
capoeira, futsal, empreendedorismo
e educação �nanceira.

• O�cinas e cursos avançados de 
aprofundamento e enriquecimento 
cultural, envolvendo música, cinema
e artes visuais.

• Ensino de lógica e linguagem de 
programação a partir do 1º ano do 
fundamental.
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Temos como princípio formar cidadãos 
com espírito criativo, crítico e autônomo, 
trabalhando o desenvolvimento de 
competências técnicas, humanas e sociais 
importantes no processo de 
desenvolvimento acadêmico e 
pro�ssional.

Preparar para o mercado de trabalho e 
para a vida signi�ca desenvolver 
potencialidades humanas globais em prol 
de um processo de aprendizagem e 
desenvolvimento contínuo dos alunos, 
dentro e fora do ambiente escolar.
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ESTÍMULO À CURIOSIDADE E À 
CRIATIVIDADE;

INCENTIVO À LEITURA;
DESENVOLVIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE;

CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA;

INCENTIVO À AUTONOMIA;

CAPACIDADE DE INTERPRETAR 

INFORMAÇÕES TRANSFORMANDO-AS 

EM CONHECIMENTO.
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• Aulas que estimulam o pensar, a 
construção de linhas de raciocínio e a 
habilidade argumentativa dos alunos, 
em vez do foco na mera repetição e 
memorização de informações.

• Alunos preparados para os exames
de seleção, mas, principalmente, para
os desa�os impostos pela vida prática 
e os que surgem após o ingresso na 
universidade. A Monteiro tem tradição de 
aprovação nas principais universidades 
do país.

bit.ly/NovoMedioMonteiro
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A SOCIALIZAÇÃO E O 
RESPEITO ENTRE OS ALUNOS 
SÃO POSSÍVEIS NA MEDIDA 
EM QUE ESTIMULAMOS O 
TRABALHO COLETIVO E 
ABRIMOS ESPAÇO PARA 
A DIVERSIDADE.
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• Localização privilegiada e fácil acesso 
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• Opção de horário integral.
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CONHEÇA O PROJETO 
PEDAGÓGICO DA MONTEIRO. 

AGENDE SUA VISITA.

bit.ly/visitas_monteiro
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TURMAS
• Projeto Bem-Estar, composto por 
psicólogo e assistente social, que atende a 
alunos e à equipe de pro�ssionais da escola.

• Cantina com cardápio saudável, 
acompanhamento nutricional e oferta 
de lanche padronizado.

• Atividades diferenciadas que vão 
além das paredes da sala de aula: 
o�cinas de robótica, ioga, teatro, 
dança, artes, taekwondo, judô, 
capoeira, futsal, empreendedorismo
e educação �nanceira.

• O�cinas e cursos avançados de 
aprofundamento e enriquecimento 
cultural, envolvendo música, cinema
e artes visuais.

• Ensino de lógica e linguagem de 
programação a partir do 1º ano do 
fundamental.

ENSINO MÉDIO EM HORÁRIO INTEGRAL.
DO 6º AO 9º ANO - HORÁRIO MATUTINO.
DO 1º AO 5º ANO - HORÁRIO VESPERTINO.
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monteiro.g12.br

naveavela.com.br 

experimentaciencias.com.br

bernoulli.com.br



• Uso de iPads e Chromebooks em sala 
de aula como ferramentas pedagógicas.

• Aplicação da cultura digital e da cultura 
� � � � � , combinadas às atividades 
curriculares, com apoio da parceira 
Nave à Vela.

• Abertura à participação das famílias 
em projetos especí�cos de apoio à sua 
formação, como Conselho de Pais e 
Escola de Pais.

• Formação continuada dos professores, 
ministrada por pro�ssionais 
especializados da Escola Monteiro e 
instituições parceiras.

• Projeto Bem-Estar, composto por 
psicólogo e assistente social, que atende a 
alunos e à equipe de pro�ssionais da escola.

• Cantina com cardápio saudável, 
acompanhamento nutricional e oferta 
de lanche padronizado.

• Atividades diferenciadas que vão 
além das paredes da sala de aula: 
o�cinas de robótica, ioga, teatro, 
dança, artes, taekwondo, judô, 
capoeira, futsal, empreendedorismo
e educação �nanceira.

• O�cinas e cursos avançados de 
aprofundamento e enriquecimento 
cultural, envolvendo música, cinema
e artes visuais.

• Ensino de lógica e linguagem de 
programação a partir do 1º ano do 
fundamental.

R. Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, nº 20,

Enseada do Suá, Vitória - Espírito Santo.

bit.ly/MapaMonteiro

 +55 (27) 3325.3941 - escola@monteiro.g12.br

http://instagram.com/escola_monteirohttp://fb.com/EscolaMonteiro/escola_monteiro /escolamonteiro


