
meiro ano. A Primeira Série, o Se-
gundo Ano e assim por diante. 

EQUIPE PEDAGÓGICA 
Direção Geral: 
Maria Teresa Moura (Tetê)  

Coordenação de Turno  
e Orientação Psicopedagógica 
Manhã     Andréa Travassos 
Tarde      Cecília Moura 

Coordenação Pedagógica 
Manhã e Tarde      Andréa Nívea 

Auxiliares dos Turnos 
Manhã     Rosiléa 
Tarde      Viviane 

Equipe de Professores 
Música   Manoela (F1, F2 e F5)  
                João (F3 e F4)  
Teatro     Raquel (F2 e F3)  
                Rodrigo (F4 e F5)  
Expressão Corporal 
                Ana Cecilia (F1, F2, F3 e 
                F4)) 
                Rodrigo (F5) 
Coral       Fernando e Raimundo 
                (F4 e F5)  
Artes       Moema (F4 e F5)  
Inglês     Manhã     Rosangela 
                Tarde      Renata 
Educação Física 
                Manhã     Renato 
                Tarde      Renata Regazzi 
 

PROJETO  
INSTITUCIONAL  
AS AMÉRICAS 

Ano de realização dos XV Jogos 
Pan-americanos no Rio. A Cidade 
estará voltada para o evento. Uma 
movimentação diferente nas ruas. 
Acreditamos que o assunto preen-
cherá as conversas, ocupará a mí-
dia, invadirá a escola. 

Cabe a nós acolher a curiosidade 
das crianças e ampliar o olhar sobre 
as Américas, trazendo outras tantas 
abordagens e relações além das es-
portivas. 

Investigaremos a diversidade con-
tinental e refletiremos sobre o con-
ceito de identidade, levando as cri-
anças à descoberta de que somos 
brasileiros, mas somos também a-
mericanos. 

Nossa vocação de povo hospita-
leiro nos convida a conhecer um 
pouco mais sobre a história e a cul-
tura dos povos vizinhos e a explorar 
o continente também em seus as-
pectos políticos, geográficos, soci-
ais, além de pensar nossa respon-
sabilidade sobre a preservação dos 
recursos naturais. 

Debruçar sobre As Américas será 
nosso compromisso para 2007. 

NOMES DAS TURMAS 
A implementação do ensino fu n-

damental em nove anos, pelo Minis-
tério da Educação, visa a antecipa-
ção da entrada das crianças no en-
sino fundamental da rede pública 
dos estados e municípios, que ocor-
ria na primeira série do ensino fun-
damental, aos sete anos, passando, 
agora, aos seis anos de idade, no 
primeiro ano do ensino fundamental.  

Na rede particular, na verdade, as 
crianças freqüentam a escola com 
idade muito inferior a seis anos, 
quando estão nas classes de alfa-
betização. 

Para a população com menos re-
cursos a medida representa uma 
grande conquista; para nós significa 
apenas uma mudança na nomencla-
tura, que fica conforme a tabela a-
baixo: 
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Nomenclaturas  

Antiga Nova 

Alfabetiza-
ção 

Primeiro ano F1(M/T) 

Primeira 
Série  

Segundo 
ano 

F2(M/T) 

Segunda 
Série  

Terceiro ano F3(M/T)(A/B) 

Terceira 
Série  

Quarto ano F4(M/T)(A/B) 

Quarta Série  Quinto ano F5(M/T) 

Abreviação 
Nova 

Na educação infantil nada se alte-
ra. No ensino fundamental a Classe 
de Alfabetização passa a ser o Pri-



• Nos dias de aula de Expressão 
Corporal é necessário short ou cal-
ça de malha que não impeçam a 
movimentação das crianças. 

• Todas as peças devem estar mar-
cadas com o nome do aluno. 

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES 

A lista que se segue, antes de vi-
rar compra, deve servir para verifi-
car o que pode ser reaproveitado de 
anos anteriores:  pastas corrugadas, 
pastas de saquinhos para artes, mú-
sica e coral, dicionários, atlas po-
dem e devem ser reutilizados.  

A agenda da Escola, usada por 
todos os alunos, será distribuída no 
primeiro dia de aula. 

Estamos produzindo também pa-
ra 2007 cadernos de Projeto e In-
glês, já que o formato que utiliza-
mos, que permite desenhos e cola-
gens numa página branca seguida 
de outra pautada para a escrita não 
está disponível no mercado com 
preço e qualidades adequados. Por-
tanto, na lista só estão sendo pedi-
dos os cadernos disponíveis nas pa-
pelarias. Os alunos das turmas F1 e 
F2 receberão 1 caderno e os das 
demais turmas 2. 

O fichário de arquivamento já util i-
zado precisa retornar à escola vazi-
o. Os alunos novos e os que ingres-
sam no segundo ano (F2) receberão 
o seu em sala. 

O fichário, a agenda e os cader-
nos serão cobrados na mensalidade 
de março. 

Todo o material deverá ser mar-
cado com o nome e a abreviação da 
turma que o aluno está cursando. 

Os livros de literatura e paradidá-
ticos serão solicitados durante o a-

Matemática 
Flávia Renata (Quarto e Quinto ano)  
Projeto 

Turma Professor(a)  

F1M Mariana (professora)  
Mariah (auxiliar)        

F1T Lara (professora) 
Marina (auxiliar) 

F2M Tania 

F2T Lena 

F3MA Denise 

F3MB Marília 

F3T Rita  

F4M Elizabeth  

F4TA Fábio 

F4TB Flavia Lobão 

F5M Elizabeth  

F5T Angela 

no, pelos informes. Os livros e os 
cadernos comuns (fora do padrão 
especial da escola) podem ser en-
contrados na Papelaria Papel aos 
Pedaços, no Largo dos Leões, 81 –  
tel: 2286 9798.  

PARA TODOS 

Para utilizar o acervo da biblio-
teca como empréstimo. 
• Doação anual de 1 livro (a lista en-

contra-se na livraria Malasartes, 
Shopping da Gávea e na Exceler, 
Capitão Salomão, 14)  

Para trazer todos os dias 
• 1 mochila (que possa ser pendur a-

da pelas alças e que não seja do 
tipo “carrinho”) pois não temos co-
mo acomodá- las  

• 1 estojo completo (3 lápis pretos 
2B, borracha, apontador sem en-
feites, 1 caneta Futura preta)  

• 1 régua de 30cm (exceto para o 
Primeiro ano - F1)  

• 1 caixa de lápis de cor (não pode 
ser substituída por hidrocor) 

• 1 tesoura pequena sem ponta 
Mundial 

• 1 tubo de cola plástica líquida 
(tipo Polar)  

• 1 marcador de texto  
• 1 pasta de plástico corrugado, com 

elástico, tamanho 33cm x 25cm x 
2cm, (na cor vermelha para as tur-
mas de Primeiro ano)  

Para o lanche 
• 1 pote plástico para lanche (não 

trazer merendeira) 
• 1 guardanapo ou jogo americano 

de tecido 
• 1 caneca ou copo plástico para o 

suco para quem quiser aderir à 
campanha contra o desperdício de 
copos descartáveis 

LISTA DE MATERIAL  
INDIVIDUAL 

UNIFORMES 
• A camiseta está disponível na 

Smart Duck, Rua Joana Angélica, 
192 / 307, Ipanema, ou pelo telefo-
ne 2522-1400 . Ela é obrigatória e 
indispensável todos os dias. 
Short, saia ou calça de livre esco-
lha. 

• O agasalho deve deixar à mostra o 
logotipo da camiseta da escola, 
por isso ele deve ser aberto (com 
botões ou fecho éclair). Uma outra 
opção é comprar o agasalho com 
o logo da escola que pode ser en-
comendado também na Smart 
Duck. 

• Chinelos, sapatos de salto alto, tê-
nis de rodinha ou tamancos são 
proibidos. 



ça Maria Lemos Ferreira, Editora 
Moderna. 

• Cruzadinha - Desafios Ortográfi-
cos - para maiores de 8 anos, Edi-
tora Balão Vermelho, BH  

• Dicionário Ilustrado da Língua Por-
tuguesa - Aurélio Mirim, Ed. Positi-
vo. 

• Matemática 2, Projeto Presente, 
Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra e Ivonildes Milan, Ed. Mo-
derna.  

QUARTO ANO -  F4 
• 1 caderno Tilibra grande, quadric u-

lado, 96 folhas, capa dura, espiral 
para Matemática 

• 1 caderno Tilibra, grande, 48 fo-
lhas,, capa dura, costurado (para 
as atividades de Língua Portugue-
sa. 

• 1 caneta Ultra- fine preta. 
• 1 flauta Yamaha barroca. 
• 1 pasta arquivo de saquinhos plás-

ticos (para as partituras do Coral e 
aulas de Música). 

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de Gra-

ça Maria Lemos Ferreira, Editora 
Moderna. 

• Cruzadinha - Desafios Ortográfi-
cos - para maiores de 9 anos, Edi-
tora Balão Vermelho, BH (Papel 
aos Pedaços) 

• Matemática 3, Projeto Presente, 
Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra e Ivonildes Milan, Ed. Mo-
derna 

• Dicionário de bolso (Português) 
• Dicionário de bolso (Inglês-

Português/Português-Inglês) 

QUINTO ANO -  F5 
• 1 caderno Tilibra, grande, quadr i-

culado, 96 folhas, capa dura, espi-
ral (para Matemática). 

• 1 caderno grande Tilibra, 48 fo-
lhas, costurado, capa dura (para 

Para deixar na sala 
• 1 caderno grande de desenho es-

piral 
• 1 pasta arquivo de saquinhos plás-

ticos (30) para o portifólio de artes 
(exceto para o Primeiro ano - F1). 

PRIMEIRO ANO  - F1  
• 1 pasta de plástico corrugado a-

marela, tamanho 33cm x 25cm x 
4cm. 

• 1 pasta de plástico corrugado azul, 
tamanho 33cm x 25cm x 2cm. 

• 1 caderno de desenho para Inglês 

Livros: 
• Primeiras Cruzadinhas - Animais, 

Ed. Balão Vermelho, BH 

SEGUNDO ANO - F2 
• 1 caderno pequeno Tilibra, 48 fo-

lhas, capa dura, costurado (para 
Matemática). 

• 1 caderno de desenho para Inglês 

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de Gra-

ça Maria Lemos Ferreira, Editora 
Moderna. 

• Cruzadinha - Desafios Ortográfi-
cos - para maiores de 7 anos, Edi-
tora Balão Vermelho, BH. 

• Os Problemas da Família Gorgon-
zola, Eva Furnari, Global Editora. 

• Matemática 1, Projeto Presente, 
Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra e Ivonildes Milan, Ed. Mo-
derna 

TERCEIRO ANO - F3 
• 1 caderno quadriculado 1x1, tilibra, 

espiral, 98 folhas, 203x280mm 
(para Matemática). 

• 1 ábaco 
• 1 flauta Yamaha barroca 

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de Gra-

as atividades de Língua Portu-
guesa). 

• 1 flauta Yamaha barroca. 
• 1 pandeiro leve e pequeno, de 

couro, com diâmetro aproximado 
ao palmo da criança (no máximo 
20 cm). 

• 1 pasta arquivo de saquinhos 
plásticos (para as partituras do 
Coral e aulas de Música). 

• 1 caneta Ultra- fine preta. 

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de 

Graça Maria Lemos Ferreira, Edi-
tora Moderna. 

• Cruzadinha - Desafios Ortográfi-
cos - para maiores de 10 anos, 
Editora Balão Vermelho, BH 
(Papel aos Pedaços) 

• Matemática 4, Projeto Presente, 
Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra e Ivonildes Milan, Ed. M o-
derna 

• Dicionário de bolso (Português) 
• Dicionário de bolso (Inglês -

Português/Português-Inglês) 
• Emília no País da Gramática, 

Monteiro Lobato, Ed. Brasiliense. 



CALENDÁRIO DO PRIMEIRO SEMESTRE 
FEVEREIRO 

1 qui Reunião de Pais Novos da Educação Infantil  

5 seg Início das Aulas 

10 sab Desfile do Bloco de Carnaval 

14 qua Reunião de Pais Novos do Ensino  Fundamental  

17/2 a 25/2 Carnaval 

MARÇO 
19 seg Reunião de Pais do Segundo Ano 

26 seg Reunião de Pais do Primeiro Ano 

28 qua Reunião de Pais do Quinto Ano 

ABRIL 
5 qui Feriado - Semana Santa 

6 sex Feriado - Semana Santa 

9 seg Reunião de Pais da Educação Infantil -  TAM / TAT / TBT 

12 qui Reunião de Pais da Educação Infantil -  TBM / TCT / TDT 

16 seg Reunião de Pais da Educação Infantil -  TCM 

18 qua Reunião de Pais do Quarto Ano 

23 seg Feriado -  São Jorge 

25 qua Reunião de Pais do Terceiro Ano 

30 seg Não Haverá Aula 

MAIO 
1 ter Feriado -  Dia do Trabalho 

26 sáb Mostra de Artes do Ensino Fundamental  

JUNHO 
4 seg Reunião de Pais do Primeiro Ano 

7 qui Feriado  - Corpus Christi 

8 sex Não Haverá Aula 

16 sáb Festa Junina 

25 seg Reunião de Pais do Quinto Ano 

JULHO 
12 qui Encerramento do Primeiro Semestre  

13 sex Plantões 

30 seg Início do Segundo Semestre  

Total de dias letivos: Primeiro Semestre, 105 


