
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 demo-
ra para as pessoas chegarem em ca-
sa"; "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 co-
lorido?"; "Quem será que veio primei-
ro, o vô, Deus ou o dinossauro?"; "O 
príncipe já tinha nascido quando a 
Bela Adormecida espetou o de-
do?";"As coisas param quando a gen-
te dorme e só voltam a funcionar 
quando fica de dia, de novo? Dentro 
da gente o coração pára de bater, a 
cabeça pára de pensar, o sangue pá-
ra de ir para lá e para cá e o estôma-
go pára de amassar a comida?" 
 
Não são apenas os físicos, filóso-

fos, historiadores, matemáticos que 
refletem sobre o tempo, a história e 
a memória. Nossas crianças, tam-
bém, se intrigam com os seus mis-
térios, articulam hipóteses e teorias 
que nos mostram sua forma peculiar 
de ver o mundo.  

Indagações e afirmações como 
essas nos trazem inspiração para 
abordarmos o assunto que escolhe-

civilização teve ou tem formas pró-
prias de compreendê-lo, vivenciá- lo 
e expressá- lo. 

Refletir sobre o tempo é pensar 
sobre si, se conhecer melhor, com-
preender seu grupo, sua família, 
seu país, a humanidade, a natureza, 
que nos protege e ameaça, e as 
transformações que nela provoca-
mos. É construir sua história, sua 
memória, mas também flexibilizar 
todos esses aspectos à medida em 
que se entra em contato com outras 
concepções diferentes. 

Uma variedade de experiências 
de vida será necessária para que as 
crianças possam ir construindo a 
concepção de tempo. Nesse senti-
do, a escola poderá favorecer o pro-
cesso procurando desenvolver ativi-
dades didáticas que envolvam dife-
rentes perspectivas de tempo, tra-
tando-o como um elemento que 
possibilita organizar os aconteci-
mentos no presente e no passado; 
estudar suas medições e calendá-
rios em diferentes culturas; distin-
guir periodicidades, mudanças e 
permanências nos hábitos e costu-
mes de sociedades; relacionar um 
acontecimento com outros aconteci-
mentos de tempos distintos; identifi-
car as atividades das pessoas e de 
grupos a partir de predominância de 
ritmos que mantêm relações com os 
padrões culturais, sociais, econômi-
cos e políticos; observar as repeti-
ções dos fenômenos naturais, trans-

mos como Projeto Institucional de 
2009. O tempo, um dos temas suge-
ridos nas últimas reuniões de avalia-
ção e planejamento, a princípio nos 
assusta pela amplitude; mas tam-
bém nos instiga pelo quanto traz de 
possibilidades de desdobramentos 
nas diversas áreas do conhecimen-
to e disciplinas escolares. Para os 
estudiosos que se dedicam a com-
preendê- lo, existe uma enorme a-
brangência, relacionada aos contor-
nos que possam ser assumidos, 
tanto no campo da realidade 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 
símbolo construído ao longo da his-
tória humana. É resultado de um 
longo processo de aprendizagem. 
Aprendemos a perceber o tempo a 
partir das experiências vividas. Des-
de muito cedo, nossa vida é organi-
zada pelo outro, que nos provê e 
protege, a partir de uma concepção 
temporal. Esse processo de apren-
dizagem vai se dando de forma gra-
dativa, sem que tenhamos consci-
ência de sua apropriação. O tempo 
está tão integrado à vida que sequer 
sabemos como apreendemos suas 
marcações. 

Provavelmente a noção de tempo 
nasceu da necessidade de conhe-
cer e controlar os ciclos da nature-
za. Mas cada época, grupo, cultura, 
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UNIFORME 
• A camiseta está disponível na 

loja Bimbilândia, Rua Voluntá-
rios da Pátria, 300, Botafogo. 
Ela é obrigatória e indispensá-
vel todos os dias. Short, saia 
ou calça de livre escolha. 

• O agasalho deve deixar à mos-
tra o logotipo da camiseta da 
escola, por isso ele deve ser a-
berto (com botões ou fecho é-
clair).  

• Chinelos, sapatos de salto, tênis 
de rodinha ou tamancos são 
proibidos. Recomendamos as 
sandálias e os tênis com velcro. 

• Nos dias de aula de Expressão 
Corporal é necessário short ou 
calça de malha que não impe-
çam a movimentação das crian-
ças. 
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 Ma-
lasartes, Shopping da Gávea a 
partir do dia 02 de fevereiro) 

Para o lanche 
• 1 pote plástico para lanche (não 

trazer merendeira) 
• 1 guardanapo ou jogo america-

no de tecido 

Para ficar na escola 
• 1 pasta de plástico corrugado 

com elástico (33 cm x 25 cm), 
para arquivar os trabalhos de 
arte. 

vivos e materiais. 
Esperamos, colocando o foco de 

atenção no tema, criar alicerces for-
tes para que as crianças construam 
conhecimentos nessas diferentes 
dimensões e direções para as quais 
o tempo aponta. 

 
"Que é pois o tempo? Quem pode-

rá explicá-lo clara e brevemente? 
Quem o poderá apreender, mesmo 
só com o pensamento, para depois 
nos traduzir por palavras o seu con-
ceito? E que assunto mais familiar e 
mais batido nas nossas conversas do 
que o tempo? Quando dele falamos, 
compreendemos o que dizemos. 
Compreendemos também o que nos 
dizem quando dele falam. O que é, 
por conseguinte, o tempo? Se nin-
guém mo perguntar eu sei; se o qui-
ser explicar a quem me fizer a per-
gunta, já não sei."  

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

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

Para uso diário  
• Mochila que possa ser pendura-

da pelas alças e, de preferên-
cia, que não seja do tipo 
“carrinho”. 

• 1 Muda completa de roupa (três 
para as crianças que usam ou 
estão tirando a fralda) 

• 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 crian-
ças no primeiro dia de aula) 
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 um e-
decidos para higiene e 1 tubo 
grande de pomada para evitar 
assaduras. 

• 1 pacote de fraldas descartá-
veis. 

REUNIÃO DE PAIS  
DOS ALUNOS NOVOS 

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 05 
de fevereiro, quinta- feira, às 9h para 
as turmas de TA e às 17h para as 
demais turmas. Em caso de dúvida 
sobre a turma de seu filho ligue para 
a secretaria. Não faltem! 





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 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 


