
 
ESCOLAS ASSOCIADAS 

Volta às aulas com novidades 

 

O ano letivo começou no Sion com expectativa e novidades. O acolhimento, processo natural feito pelo 

colégio para todos os alunos, foi direcionado de forma especial para os novos alunos, principalmente na 

sede Solitude, onde foram abertas duas novas turmas para educação infantil. “Muitos alunos novos 

vieram por indicação dos pais, o que mostra a procura pela metodologia montessoriana, sendo a única 

instituição de ensino de Curitiba com essa orientação”, afirma a coordenadora de Ensino Fundamental I 

do Sion Solitude, Lia Beatriz Munhoz da Rocha. Outra novidade está na nova estrutura das salas de 

aula do 6º e 7º ano, que receberam equipamentos de multimídia. Os alunos chegaram curiosos para o 

início das atividades e para a nova fase, agora Fundamental II. 

 

Destaque também para a agenda 2015, elaborada pelo artista Claudio Pastro com  tema do Ano 

Litúrgico. “É um projeto que será trabalhado ao longo deste ano e que contemplará o Amor de Cristo 

como o centro de nossas ações e reflexões”, comenta a coordenadora do Ensino Fundamental II do 

Batel, Andréa Beatrice Roscia Costa. 

 

Ensino montessoriano para o futuro 

Os pais sentem no dia a dia do convívio com os filhos as vantagens da educação montessoriana. 

Silvana Maria Carbonera e Antonio Fernando Carbonera, pais de Guilherme, relatam que o filho está no 

segundo ano do Sion Solitude e sentiram a diferença do acolhimento da turma ao filho e a disposição 

dos professores nas atividades.  

 

“Na escola convencional, o certo e o errado é o que está nos livros. Aqui, o porquê é importante no 

processo educativo e o Guilherme é estimulado e desafiado a questionar e encontrar respostas”, relata 

a mãe, Silvana, que foi alfabetizada pelo método. 

 

Segundo os pais, o ensino montessoriano vai fazer a diferença no futuro, quando o filho terá capacidade 

de ver o mundo de forma diferente, argumentar e se posicionar na vida. “O Enem, por exemplo, exige 

alunos que pensam e têm capacidade de reflexão e não mais a reprodução do conhecimento. E 

acredito que aqui nosso filho está plantando, adubando sua terra de conhecimento para crescer bem”, 

conclui Silvana. 
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