
PROJETO  
INSTITUCIONAL 
A Aventura do Trabalho 

A escolha e a definição do Proje-
to Institucional é um processo coo-
perativo que, na história de nossa 
escola, tem movido e envolvido pais 
e professores na busca de um as-
sunto de pesquisa que possa, além 
de instigar a curiosidade de nossas 
crianças, 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 

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 
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. 

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 
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ção das crianças. 
Todas as peças devem estar 

marcadas com o nome do aluno 

MATERIAL 
Para utilizar o acervo da biblio-
teca como empréstimo. 
• Doação semestral de 1 livro 

(a lista se encontra na livraria 
Malasartes, Shopping da Gá-
vea e na Exceler, Capitão 
Salomão, 14 

Para o lanche 
• 1 pote plástico para lanche 

(não trazer merendeira) 
• 1 guardanapo ou jogo ameri-

cano de tecido 

Para ficar na escola 
• 1 pasta de plástico corrugado 

com elástico (33 cm x 25 
cm), para arquivar os traba-
lhos de arte. 

Para uso diário 
• Mochila que possa ser pen-

durada pelas alças e que não 
seja do tipo “carrinho”. 

• 1 Muda completa de roupa 
(três para as crianças que u-
sam ou estão tirando a fral-
da) 

• 1 toalha para banho pequena 
• 1 pente ou escova de cabelo 
• 1 saco plástico (para roupa 

suja ou molhada) 
• 1 agenda da Sá Pereira (será 

entregue diretamente às cri-
anças no primeiro dia de au-
la) 

Direção Geral 
Maria Teresa Moura(Tetê)  
Coordenação e  
Orientação Psicopedagógica 
Paula Lacombe 
Auxiliar de Coordenação  
Vanessa Passos 
Professores da Manhã 
Camila, Flávia, Mariah e Cléa 
Professores da Tarde 
Nazareth, Alessandra, Nathali-
a e Mariana. 
Professores de  
Expressão Corporal e Música 
Roberta e Jean 

UNIFORME 
• A camiseta está disponível 

na loja Bimbilândia, Rua Vo-
luntários da Pátria, 300, Bo-
tafogo. 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 camise-
ta da escola, por isso ele de-
ve ser aberto (com botões ou 
fecho éclair).  

• Chinelos, sapatos de salto, 
tênis de rodinha ou tamancos 
são proibidos. Recomenda-
mos 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-

Todos os objetos e peças de 
roupa deverão ser marcados com 
o nome e a turma do aluno. 

PARA OS QUE  
USAM FRALDAS 
• Manter 3 fraldas descartáveis 

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

mestre, 3 potes de lenços u-
medecidos para higiene 1 Hi-
poglós grande ou 2 peque-
nos. 

• 1 pacote de fraldas descartá-
veis. 

ACOLHIDA  
E ADAPTAÇÃO 

A sintonia entre pais e professo-
res, no início do processo de adap-
tação, é condição fundamental para 
que possamos atingir o nosso pro-
pósito e evitar ações contraditórias. 

Convidamos os pais dos alunos 
novos para uma reunião no dia 31 
de janeiro, quinta-feira, às 8h para 
as turmas de TA e as 17h para as 
demais turmas. Em caso de dúvida 
sobre a turma de seu filho ligue para 
a secretaria. Não faltem! 

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 ex-
perimentando esse meio para co-
municação entre escola e famílias 
que precisa ser aprimorado. Caso 
não tenha recebido nossa mensa-
gem, acesse a página da escola em 
relatórios.  



Fotos da Festa de Encerramento de 2007 



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 


