
PROJETO  
INSTITUCIONAL 
AMÉRICAS 

Ano de realização dos XV 
Jogos Pan-americanos no Ri-
o. A Cidade estará voltada pa-
ra o evento. Uma movimenta-
ção diferente nas ruas. Acredi-
tamos que o assunto preen-
cherá as conversas, ocupará 
a mídia, invadirá a escola. 

Cabe a nós acolher a curio-
sidade das crianças e ampliar 
o olhar sobre as Américas, 
trazendo outras tantas abor-
dagens e relações além das 
esportivas. 

Investigaremos a diversida-
de continental e refletiremos 
sobre o conceito de identida-
de, levando as crianças à des-
coberta de que somos brasi-
leiros, mas somos também a-
mericanos. 

Nossa vocação de povo 
hospitaleiro nos convida a co-
nhecer um pouco mais sobre 
a história e a cultura dos po-

Para a população com me-
nos recursos a medida repre-
senta uma grande conquista; 
para nós significa apenas uma 
mudança na nomenclatura, 
que fica conforme a tabela a-
baixo: 

vos vizinhos e a explorar o 
continente também em seus 
aspectos políticos, geográfi-
cos, sociais, além de pensar 
nossa responsabilidade sobre 
a preservação dos recursos 
naturais. 

Debruçar sobre As Améri-
cas será nosso compromisso 
para 2007. 

NOMES DAS TURMAS 

A implementação do ensino 
fundamental em nove anos, 
pelo Ministério da Educação, 
visa a antecipação da entrada 
das crianças no ensino funda-
mental da rede pública dos 
estados e municípios, que o-
corria na primeira série do en-
sino fundamental, aos sete a-
nos, passando, agora, aos 
seis anos de idade, no primei-
ro ano do ensino fundamental.  

Na rede particular, na ver-
dade, as crianças freqüentam 
a escola com idade muito infe-
rior a seis anos, quando estão 
nas classes de alfabetização. 
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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 altera. No ensino funda-
mental a Classe de Alfabetiza-
ção passa a ser o Primeiro a-
no. A Primeira Série, o Segun-
do Ano e assim por diante. 

Turmas da Educação Infantil  
TAM, TBM, TCM, TAT, TBT, 
TCT e TDT. 

 



ma, ou pelo telefone 2522-
1400 . Ela é obrigatória e in-
dispensável todos os dias. 
Short, saia ou calça de livre 
escolha. 

• O agasalho deve deixar à 
mostra o logotipo da cam i-
seta da escola, por isso ele 
deve ser aberto (com bo-
tões ou fecho éclair). Uma 
outra opção é comprar o a-
gasalho da escola que pode 
ser encomendado também 
na Smart Duck. 

• Chinelos, sapatos de salto, 
tênis de rodinha ou taman-
cos são proibidos. Reco-
mendamos as sandálias e 
os tênis de velcro. 

• Nos dias de aula de Expres-
são Corporal é necessário 
short ou calça de malha que 
não impeçam a movimenta-
ção das crianças. 
Todas as peças devem es-

tar marcadas com o nome do 
aluno 

MATERIAL 
Para utilizar o acervo da biblio-
teca como empréstimo. 

• Doação anual de 2 livros (a 
lista se encontra na livraria 
Malasartes, Shopping da 
Gávea e na Exceler, Capi-
tão Salomão, 14 

EQUIPE PEDAGÓGICA 
Direção Geral 
Maria Teresa Moura(Tetê)  
Coordenação e  
Orientação Psicopedagógica 
Paula Lacombe 
Auxiliar de Coordenação  
Jade Moura 
Professores da Manhã 
Vanessa, Camila e Cléa 
Auxiliares da Manhã 
Eva, Natália e Raoni. 
Professores da Tarde 
Nazareth, Flávia, Alessandra e 
Erika. 
Auxiliares  da Tarde 
Carina, Ricardo, Luciana S., 
Luciana Moreira. 
Professores de  
Expressão Corporal e Música 
Roberta e Jean 
Auxiliares de Apoio 
Maria Aparecida (Cida) e Fabí-
ola (Bil) 
Observação 
Durante a licença maternidade 
da professora Camila, Jade, a 
auxiliar de coordenação, será 
a professora responsável pela 
turma. 

UNIFORME 
• A camiseta está disponível 

na Smart Duck, Rua Joana 
Angélica, 192/ 307, Ipane-

Para o lanche 

• 1 pote plástico para lanche 
(não trazer merendeira) 

• 1 guardanapo ou jogo ame-
ricano de tecido 

Para ficar na escola 

• 1 pasta de plástico corruga-
do com elástico (33 cm x 25 
cm), para arquivar os traba-
lhos de arte. 

Para uso diário  

• Mochila grande que possa 
ser pendurada pelas alças e 
que não seja do tipo 
“carrinho”. 

• Mudas completas de roupas 
(três para as crianças que 
usam ou estão tirando a 
fralda, uma para as demais) 

• 1 toalha para banho peque-
na 

• 1 pente ou escova de cabe-
lo 

• 1 saco plástico (para roupa 
suja ou molhada) 

• 1 agenda da Sá Pereira 
(será entregue diretamente 
às crianças no primeiro dia 
de aula) 
Todos os objetos e peças 

de roupa deverão ser marca-
dos com o nome e a turma do 
aluno. 



• 1 pacote de fraldas descar-
táveis. 

• 2 caixas grandes de lenço 
de papel. 

ACOLHIDA  
E ADAPTAÇÃO 

A sintonia entre pais e pro-
fessores, no início do proces-

PARA OS QUE  
USAM FRALDAS 
• Manter 3 fraldas descartá-

veis diariamente na mochila. 
• Enviar, no início de cada se-

mestre, 3 potes de lenços 
umedecidos para higiene 1 
Hipoglós grande ou 2 pe-
quenos. 

so de adaptação, é condição 
fundamental para que possa-
mos atingir o nosso propósito 
e evitar ações contraditórias. 

Convidamos os pais novos 
da escola para uma reunião 
no dia 1 de fevereiro, quinta-
feira, às 9h. Não faltem! 



CALENDÁRIO DO PRIMEIRO SEMESTRE 
FEVEREIRO 

1 qui Reunião de Pais Novos da Educação Infantil  

5 seg Início das Aulas 

10 sab Bloco de Carnaval 

14 qua Reunião de Pais Novos do Ensino  Fundamental  

17/2 a 25/2 Recesso de 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 sab 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 sab 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 


