
O manifesto da Montale 
 “L'uomo dell'avvenire dovrà nascere fornito di un cervello e di un sistema ner-

voso del tutto diversi da quelli di cui disponiamo noi, esseri ancora tradizionali, 
copernicani, classici.” 

Eugenio Montale

O poeta Eugenio Montale é uma constante fonte de inspiração e provocação 
para a nossa escola, que a ele deve o próprio nome. Somos um projeto de inova-
ção e transformação contínua. E é graças a este jeito “beta” de viver a educação 
que continuamos a ser sempre, há quase 40 anos, uma escola do presente e do 
futuro. Esse é o espírito socioconstrutivista que nos torna uma das mais criativas 
escolas do Brasil, segundo o próprio MEC. 

A Montale é uma escola comprometida com o avanço da educação, é uma 
Scuola del pensiero critico, que busca redefinir e desafiar sempre o conceito 
de ensino ao desenvolver, testar e implementar, no respeito das diretrizes do 
MEC e do MIUR, as melhores práticas que geram resultados extraordinários 
para os alunos.

A Montale:
1.  Escola global, transformadora e paritária com o sistema oficial de ensino 

italiano e brasileiro. 
2.  Abre as portas às universidades europeias, brasileiras e americanas.
3.  Desenvolve o pensamento crítico e criativo e a flexibilidade para a resolução 

de problemas.
4.  Sistema educativo com professores da Itália e do Brasil que possuem sólida 

bagagem pedagógica e cultural. Tem como base o método científico e uma 
abordagem criativa.

5.  Pluralidade linguística e interculturalidade em vista de um futuro cosmo-
polita. 

6.  Um projeto educacional que conjuga a força da tradição com o melhor da 
inovação. 

7.  Projeto pedagógico flexível e personalizado, favorecido pelo número reduzido 
de alunos por classe. 

8.  Experiências diversas para impulsionar, nos alunos, relações de convivência 
baseadas no diálogo e na cooperação. 

9.  Em linha com a tradição greco-romana, base do pensamento crítico ocidental, 
uma escola que valoriza a argumentação oral e escrita.

10.  Um sistema curricular integrado com as melhores práticas internacionais e 
especialmente concebido para uma escola do século XXI, que aplica múlti-
plas estratégias para fomentar múltiplas inteligências. Instituição conectada, 
em rede, com todo o ecossistema italiano institucional no Brasil.

Como diria o poeta Montale, “ESSERE SEMPRE TRA I PRIMI E SAPERE, 
ECCO CIÒ CHE CONTA”.


