
vida será necessária para que as crian-
ças possam ir construindo a concepção 
de tempo. Nesse sentido, a escola po-
derá favorecer o processo procurando 
desenvolver atividades didáticas que 
envolvam diferentes perspectivas de 
tempo, tratando-o como um elemento 
que possibilita organizar os aconteci-
mentos no presente e no passado; estu-
dar suas medições e calendários em 
diferentes culturas; distinguir periodici-
dades, mudanças e permanências nos 
hábitos e costumes de sociedades; rela-
cionar um acontecimento com outros 
acontecimentos de tempos distintos; 
identificar as atividades das pessoas e 
de grupos a partir de predominância de 
ritmos que mantêm relações com os pa-
drões culturais, sociais, econômicos e 
políticos; observar as repetições dos 
fenômenos naturais, transformações na 
paisagem, nos seres vivos e materiais. 

Esperamos, colocando o foco de a-
tenção no tema, criar alicerces fortes 
para que as crianças construam conhe-
cimentos nessas diferentes dimensões 
e direções para as quais o tempo apon-
ta. 

"Que é pois o tempo? Quem poderá 
explicá-lo clara e brevemente? Quem o 
poderá apreender, mesmo só com o 
pensamento, para depois nos traduzir 
por palavras o seu conceito? E que as-
sunto mais familiar e mais batido nas 
nossas conversas do que o tempo? 
Quando dele falamos, compreendemos 
o que dizemos. Compreendemos tam-
bém o que nos dizem quando dele fa-
lam. O que é, por conseguinte, o tem-
po? Se ninguém mo perguntar eu sei; 
se o quiser explicar a quem me fizer a 
pergunta, já não sei."  

Santo Agostinho, Confissões, 
 Livro XI, 14 (17) 

PROJETO  
INSTITUCIONAL 
QUANTO TEMPO  
O TEMPO TEM? 

"Quando eu crescer... vou inventar 
uma mochila a jato. E ela vai ter uma 
calculadorinha que a gente escreve 
"Escola Sá Pereira". Aí a gente vai tão 
rápido, tão rápido que até a gente não 
vê."; "Às vezes o trabalho demora para 
as pessoas chegarem em casa"; 
"Memórias do Rio? Não é só pessoa 
que tem memória, não??!!"; "Quando 
foi que o mundo deixou de ser preto e 
branco e passou a ser colorido?"; 
"Quem será que veio primeiro, o vô, 
Deus ou o dinossauro?"; "O príncipe já 
tinha nascido quando a Bela Adormeci-
da espetou o dedo?";"As coisas param 
quando a gente dorme e só voltam a 
funcionar quando fica de dia, de novo? 
Dentro da gente o coração pára de ba-
ter, a cabeça pára de pensar, o sangue 
pára de ir para lá e para cá e o estôma-
go pára de amassar a comida?" 
 
Não são apenas os físicos, filósofos, 

historiadores, matemáticos que refletem 
sobre o tempo, a história e a memória. 
Nossas crianças, também, se intrigam 
com os seus mistérios, articulam hipóte-
ses e teorias que nos mostram sua for-
ma peculiar de ver o mundo.  

Indagações e afirmações como essas 
nos trazem inspiração para abordarmos 
o assunto que escolhemos como Proje-
to Institucional de 2009. O tempo, um 
dos temas sugeridos nas últimas reuni-
ões de avaliação e planejamento, a 
princípio nos assusta pela amplitude; 
mas também nos instiga pelo quanto 

traz de possibilidades de desdobramen-
tos nas diversas áreas do conhecimento 
e disciplinas escolares. Para os estudio-
sos que se dedicam a compreendê-lo, 
existe uma enorme abrangência, rela-
cionada aos contornos que possam ser 
assumidos, tanto no campo da realida-
de natural e física como nas criações 
culturais humanas. Dependendo do 
ponto de vista, o tempo pode abarcar 
muitas concepções. 

O tempo é, antes de tudo, um símbo-
lo construído ao longo da história huma-
na. É resultado de um longo processo 
de aprendizagem. Aprendemos a perce-
ber o tempo a partir das experiências 
vividas. Desde muito cedo, nossa vida é 
organizada pelo outro, que nos provê e 
protege, a partir de uma concepção 
temporal. Esse processo de aprendiza-
gem vai se dando de forma gradativa, 
sem que tenhamos consciência de sua 
apropriação. O tempo está tão integrado 
à vida que sequer sabemos como apre-
endemos suas marcações. 

Provavelmente a noção de tempo 
nasceu da necessidade de conhecer e 
controlar os ciclos da natureza. Mas ca-
da época, grupo, cultura, civilização te-
ve ou tem formas próprias de compre-
endê-lo, vivenciá-lo e expressá-lo. 

Refletir sobre o tempo é pensar sobre 
si, se conhecer melhor, compreender 
seu grupo, sua família, seu país, a hu-
manidade, a natureza, que nos protege 
e ameaça, e as transformações que ne-
la provocamos. É construir sua história, 
sua memória, mas também flexibilizar 
todos esses aspectos à medida em que 
se entra em contato com outras concep-
ções diferentes. 

Uma variedade de experiências de 

Informe Inicial 2009 / 575a 
CAPISTRANO DE ABREU 

5 de janeiro 2009 - Ano XIV 
 

Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo – 2538-3231 
Rua Marques, 19 – Humaitá – 2538-3232 

 

www.sapereira.com.br - escola@sapereira.com.br 



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

Bimbilândia, Rua Voluntários da Pá-
tria, 300, Botafogo. Ela é obrigatória 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, tênis 
de rodinha ou tamancos são proibidos. 

• Nos dias de aula de Expressão Corpo-
ral é necessário short ou calça de ma-
lha que não impeçam a movimentação 
das crianças. 

• Todas as peças devem estar marca-
das com o nome do aluno. 

OBSERVAÇÕES  
IMPORTANTES 

A lista que se segue, antes de virar 
compra, deve servir para verificar o que 
pode ser reaproveitado de anos anterio-
res: pastas corrugadas, pastas de sa-
quinhos para artes, música e coral, di-
cionários, atlas podem e devem ser reu-
tilizados. 

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

O fichário de arquivamento já utiliza-
do deverá retornar, com as divisórias, 
vazio, para a escola. Os alunos novos  
e os que ingressam no Segundo Ano 
(F2), receberão o seu em sala.  

Para a maioria das turmas os livros 
de literatura e paradidáticos serão solici-
tados durante o ano, pelos informes.  

Os  cadernos de Projeto e Inglês 
(padrão especial da escola) podem ser 
encontrados apenas na Papel aos Pe-
daços, no Largo dos Leões, 81 –  tel: 
2286 9798, onde se encontram, tam-
bém, todos os materiais da nossa lista. 

EQUIPE PEDAGÓGICA 
Direção Geral: 
Maria Teresa Moura (Tetê) 

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

Coordenação Pedagógica 
Jade Moura e Andréa Nívea 

Auxiliares dos Turnos 
Manhã     Rosi 
Tarde       Viviane 

Equipe de Professores 
Música    Manoela (F2 e F5) 
                João (F1, F3 e F4)  
Teatro     Raquel (F2 a F5) 
Expressão Corporal 
                Ana Cecilia (F1 a F5) 
Coral       Fernando e Raimundo 
                (F4 e F5) 
Artes       Moema (F3, F4 e F5) 
Inglês      Rosangela 
                 
Educação Física 
                Manhã      Renato 
                Tarde       Renata Regazzi 
Matemática 
Andréa Nívea (Quinto ano)  
Projeto 
                F1M          Mariana 
                F1T          Julia  
                F2M          Denise 
                F2TA        Flávia 
                F2TB        Lena 
                F3M          Tânia 
                F3T          Marcelo 
                F4M          Erika 
                F4T          Rita 
                F5MA       Elizabeth 
                F5MB       Elizabeth 
                F5T          Andréa Nívea 

Todo o material deverá ser marca-
do com o nome e a abreviação da tur-
ma do aluno. 

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

disponível na livraria Malasartes, 
Shopping da Gávea, a partir de 02 de 
fevereiro). Nossa intenção é garantir 
um acervo diversificado e de interesse 
das crianças. 

Para trazer todos os dias 
• 1 mochila (que possa ser pendurada 

pelas alças e que não seja do tipo 
“carrinho”) pois não temos como aco-
modá-las 

• 1 estojo completo (3 lápis pretos 2B, 
borracha, apontador, 1 “Caneta Futu-
ra”, preta) 

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

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

• 1 tesoura pequena sem ponta  
• 1 tubo de cola plástica (em bastão 

para F1 e líquida para as demais tur-
mas) 

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

elástico, tamanho 33cm x 25cm x 
2cm, (na cor vermelha para as turmas 
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 suco 

para quem quiser aderir à campanha 
de diminuição de consumo de descar-
táveis 

Para deixar na sala 
• 1 caderno de desenho grande, do tipo 



TERCEIRO ANO - F3 
• 1 caderno do tipo Tilibra, pequeno,  48 

folhas, capa dura, costurado 
• 1 caderno do tipo Tilibra,quadriculado, 

grande, 10x10, espiral, 96 folhas, 
200x275mm (para Matemática). 

• 2 cadernos, um para Projeto e outro 
para Inglês (especial Papel aos Peda-
ços) 

• 1 ábaco 
• 1 flauta Yamaha barroca 

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de Graça 

Maria Lemos Ferreira, Editora Moder-
na. 

• Cruzadinha - Desafios Ortográficos - 
para maiores de 8 anos, Editora Balão 
Vermelho, BH  

• Dicionário de bolso (Português). 
• Projeto Prosa: matemática, 3º ano,  

Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra,  Ed. Saraiva.  

QUARTO ANO - F4 
• 1 caderno do tipo Tilibra,quadriculado, 

grande, 10x10, espiral, 96 folhas, 
200x275mm (para Matemática). 

• 1 caderno de Projeto (especial Papel 
aos Pedaços) e outro para Inglês caso 
o do ano anterior não possa ser apro-
veitado. 

• 1 caderno Tilibra, grande, 48 folhas, 
capa dura, costurado (para as ativida-
des de Língua Portuguesa). 

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

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

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de Graça 

Maria Lemos Ferreira, Editora Moder-
na. 

• Cruzadinha - Desafios Ortográficos - 
para maiores de 9 anos, Editora Balão 
Vermelho, BH (Papel aos Pedaços) 

Norma, 210X297, 40 folhas,espiral 
• 1 pasta arquivo de saquinhos plásticos 

(30) para o portifólio de artes. As tur-
mas de 5° ano devem manter os tra-
balhos de 2008 na pasta.  

PRIMEIRO ANO - F1  
• 1 caderno de desenho grande, do tipo 

Norma, 210X297, 40 folhas,espiral 
• 1 caderno de Projeto (especial da Pa-

pel aos Pedaços) 

Livros: 
• Primeiras Cruzadinhas - Animais, Ed. 

Balão Vermelho, BH 

SEGUNDO ANO - F2 
• 1 caderno do tipo Tilibra, pequeno,  48 

folhas, capa dura, costurado (para Ma-
temática) 

• 1 caderno de desenho para Inglês 
• 1 caderno de Projeto (especial da Pa-

pel aos Pedaços) 

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de Graça 

Maria Lemos Ferreira, Editora Moder-
na. 

• Cruzadinha - Desafios Ortográficos - 
para maiores de 7 anos, Editora Balão 
Vermelho, BH. 

• Os Problemas da Família Gorgonzola, 
Eva Furnari, Global Editora. 

• Projeto Prosa: matemática, 2º ano,  
Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra, Ivonildes Milan; Ed. Saraiva 

• Projeto Prosa: matemática, 4º ano,  
Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra, Ivonildes Milan; Ed. Saraiva 

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

Português/Português-Inglês) 
• Bisa Bia, Bisa Bel; Ana Maria Ma-

chado; Ed. Salamandra 

QUINTO ANO - F5 
• 1 caderno de Projeto (especial Papel 

aos Pedaços) e outro para Inglês 
caso o do ano anterior não possa ser 
aproveitado. 

• 1 caderno do t ipo T i l ib ra ,
quadriculado, grande, 5x5, espiral, 
96 folhas, 200x275mm (para Mate-
mática). 

• 1 caderno grande Tilibra, 48 folhas, 
costurado, capa dura (para as ativida-
des de Língua Portuguesa). 

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

ro, com diâmetro aproximado ao pal-
mo da criança (no máximo 20 cm). 

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

• 1 caneta Ultra-fine preta. 

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de Graça 

Maria Lemos Ferreira, Editora Mo-
derna. 

• Cruzadinha - Desafios Ortográficos - 
para maiores de 10 anos, Editora 
Balão Vermelho, BH (Papel aos Pe-
daços) 

• Projeto Prosa: matemática, 5º ano, 
Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra, Ivonildes Milan; Ed. Saraiva 

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

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

teiro Lobato, Ed. Globo. 



CALENDÁRIO DO PRIMEIRO SEMESTRE 
FEVEREIRO 

05 Qui Reunião de Pais Novos da Educação Infantil 

09 Seg Início das Aulas 

14 Sáb Bloco de Carnaval 

21 a 28 Recesso de carnaval 

MARÇO 
09 Seg Reunião de Pais novos do Ensino Fundamental 

23 Seg   

ABRIL 
01 Qua Plantão Educação Infantil 

06 Seg Reunião de Pais do Segundo Ano 

09 e 10 - Qui e Sex Feriado - Semana Santa 

20 Seg Não haverá aula 

21 Ter Feriado - Tiradentes 

23 Qui Feriado - São Jorge 

27 Seg Reunião de Pais de Terceiro Ano 

MAIO 
1 Sex Feriado - Dia do Trabalho 

11 Seg Reunião de Pais de Primeiro Ano 

13 Qua Reunião de Pais da Educação Infantil  

18 Seg Reunião de Pais da Educação Infantil  

20 Qua Reunião de Pais da Educação Infantil  

25 Seg Reunião de Pais de Quarto Ano 

30 Sáb Mostra de artes (F3, F4 e F5) 

JUNHO 
11 Qui Feriado - Corpus Christi 

12 Sex Não haverá aula 

22 Seg Reunião de Pais Quinto Ano 

JULHO 
11 Sáb Festa Junina para todos e Encerramento do Primeiro Semestre para o Ensino Fundamental 

13 Seg Plantões do Ensino Fundamental 

14 a 17 Ter a Sex Apoio Pedagógico para o Ensino Fundamental 

17 Sex Encerramento do Primeiro Semestre para o Educação Infantil 

21 Ter Plantão do Educação Infantil 

03 Seg Início do Segundo Semestre 

Total de dias letivos: Primeiro Semestre, Educação Infantil 105; Ensino Fundamental 100 

AGOSTO 


