
precisaremos contar com um diálo-
go permanente com as famílias e 
com as diversas instâncias da soci-
edade para termos uma melhor 
compreensão sobre a importância 
do trabalho de cada um para a con-
quista de uma maior qualidade da 
vida humana em coletividade. 

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 e 
Jade Moura 

Auxiliares dos Turnos 
Manhã    Rosi 
Tarde      Viviane 

Equipe de Professores 
Música   Manoela (F1, F2 e F5) 
               João (F3 e F4)  
Teatro    Raquel (F2 a F5) 
Expressão Corporal 
               Ana Cecilia (F1 a F5) 
Coral      Fernando e Raimundo 
               (F4 e F5) 
Artes      Moema (F4 e F5) 
Inglês     Manhã    Rosangela 

PROJETO  
INSTITUCIONAL 
A Aventura do Trabalho 

A escolha e a definição do Projeto 
Institucional é um processo coope-
rativo que, na história de nossa es-
cola, tem movido e envolvido pais e 
professores na busca de um assun-
to de pesquisa que possa, além de 
instigar a curiosidade de nossas cri-
anças, contextualizar e favorecer 
aprendizagens significativas nas di-
versas áreas do conhecimento. 

O que nossos pais fazem depois 
que nos deixam na escola? Por que 
ficam tanto tempo fora de casa? 
Nós crianças também podemos tra-
balhar? Quem trabalha para nossa 
casa, escola, cidade, país funcio-
nar? Quantas pessoas estão envol-
vidas com a nossa provisão e prote-
ção? E o que aconteceria se algu-
mas deixassem de trabalhar? Tra-
balhar pode ser divertido? O que é 
trabalho? 

Acreditamos que essas entre ou-
tras questões possam já povoar ou 
vir a mobilizar o pensamento de 
nossas crianças, dando-lhes a opor-
tunidade de formular novas pergun-
tas, imaginar respostas, manifestar 
opiniões próprias, buscar informa-
ções confrontando diferentes idéias 
e estabelecendo relações entre o 

modo de vida característico do pró-
prio grupo social e o de diferentes 
grupos, em diferentes culturas e 
tempos históricos. 

Percorrer a história do trabalho 
poderá suscitar diferentes aborda-
gens em relação às modalidades de 
trabalho, à divisão de tarefas, à or-
ganização do grupo familiar, à for-
mação econômico social e às for-
mas de relacionamento com a natu-
reza. Ao perceberem  o trabalho co-
mo a relação dos seres humanos 
com a natureza e entre si, na produ-
ção de sua existência, poderão 
compreender que pelo trabalho, não 
consumimos ou nos apropriamos 
diretamente da natureza, mas pode-
mos transformá-la em algo também 
humano. Poderão ainda ampliar a 
capacidade de observar o seu en-
torno, valorizando o trabalho como 
expressão, realização e conquista 
do ser humano. Conquistas explici-
tadas, também, pelas transforma-
ções tecnológicas que alteraram 
nosso modo de viver, nos relacio-
nar, pensar e sonhar. 

Tentaremos aproximar as crian-
ças do significado social do traba-
lho, relacionando-o às diferentes a-
ções humanas, às profissões, aos 
profissionais, à organização das di-
versas  sociedades e culturas.  

Para alcançarmos essas metas 
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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. 

Como já fizemos no ano passado, 
estamos produzindo também para 
2008 cadernos de Projeto e Inglês, 
já que o formato que utilizamos, que 
permite desenhos e colagens numa 
página branca seguida de outra 
pautada para a escrita não está dis-
ponível no mercado com preço e 
qualidades adequados. Portanto, na 
lista só estão sendo pedidos os ca-
dernos disponíveis nas papelarias. 
Os alunos das turmas F1 e F2 rece-
berão 1 caderno e os das demais 
turmas 2. 

O fichário de arquivamento já utili-
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-

               Tarde     Renata 
Educação Física 
               Manhã    Renato 
               Tarde     Renata Regazzi 
Matemática 
Andréa Nívea (Quinto ano)  
Projeto 

LISTA DE MATERIAL 
INDIVIDUAL 
UNIFORMES 
• A camiseta está disponível na loja 

Bimbilândia, Rua Voluntários da 
Pátria, 300, Botafogo. Ela é obri-
gatória e indispensável todos os 
dias. Short, saia ou calça de livre 
escolha. 

• O agasalho deve deixar à mostra o 
logotipo da camiseta da escola, 
por isso ele deve ser aberto (com 
botões ou fecho éclair).  

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

• Nos dias de aula de Expressão 

Turma Professor(a)  

F1M Mariana 

F1T Julia  

F2M Tania 

F2T Lena 

F3M Denise 

F3T Marcelo 

F4MA Elizabeth 

F4MB Erika 

F4T Rita 

F5M Andréa Nívea 

F5TA Angela 

F5TB Flavia Lobão 

ticos serão solicitados durante o a-
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 pendura-

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 (em bas-
tão para F1 e líquida para as de-
mais turmas) 

• 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 F1) 

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 



ça Maria Lemos Ferreira, Editora 
Moderna. 

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

• Dicionário de bolso (Português). 
• Matemática 2, Projeto Presente, 

Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra e Ivonildes Milan, Ed. Mo-
derna.  

QUARTO ANO -  F4 
• 1 caderno Tilibra grande, quadricu-

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, quadri-

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

• 1 caderno grande Tilibra, 48 fo-

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

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

piral 
• 1 pasta arquivo de saquinhos plás-

ticos (30) para o portifólio de artes  

PRIMEIRO ANO  - F1  
• 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-

lhas, costurado, capa dura (para 
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. Mo-
derna 

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

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

Monteiro Lobato, Ed. Brasiliense. 

RELATÓRIOS  
DE GRUPO 2007 

Os relatórios de grupo do segun-
do semestre de 2007, foram envia-
dos para os emails dos responsá-
veis 1 e 2. Porém, muitas mensa-
gens retornaram. Ainda estamos 
experimentando esse meio para 
comunicação entre escola e famí-
lias que precisa ser aprimorado. 
Caso não tenha recebido nossa 
mensagem, acesse a página da 
escola em relatórios.  



CALENDÁRIO DO PRIMEIRO SEMESTRE 
JANEIRO 

31 qui Reunião de Pais Novos da Educação Infantil 

FEVEREIRO 
11 seg Início das Aulas 

25 seg Reunião de Pais Novos do Ensino Fundamental 

MARÇO 
17 seg Reunião de Pais do Segundo Ano 

20 e 21 qui e sex  Feriado - Semana Santa 

24 seg Reunião de Pais do Quinto Ano 

27 qui Plantão da Educação Infantil 

ABRIL 
7 seg Reunião de Pais do Primeiro Ano 

21 seg Feriado - Tiradentes 

22 ter Não haverá aula 

23 qua Feriado — São Jorge 

28 seg Reunião de Pais  Quarto Ano 

MAIO 
1 qui Feriado—Dia do Trabalho 

2 sex Não haverá aula 

5 seg Reunião de Pais da Educação Infantil -  TAM / TBM / TDM 

8 qui Reunião de Pais da Educação Infantil -  TCM / TAT / TCT 

12 seg Reunião de Pais da Educação Infantil - TBT/ TDT e Reunião de Pais do Terceiro Ano 

22 qui Feriado Corpus Christi  

23 sex Não haverá aula 

JUNHO 

JULHO 
12 sab Festa Junina e Encerramento do Primeiro Semestre 

14 seg Plantões da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

12 qui Encerramento do Primeiro Semestre 

13 sex Plantões 

30 qua Início do Segundo Semestre 

Total de dias letivos: Primeiro Semestre, 104 

2 seg Reunião de Pais Quinto Ano 

9 seg Reunião de Pais Primeiro Ano 


