
ra uma multiplicidade de abordagens e 
uma ampla abrangência de estudo, pes-
quisa e vivência. Estão aí, apenas, al-
guns dos caminhos possíveis para nos-
sos alunos, professores e também para 
vocês pais, nossos parceiros nessa a-
ventura. 

EQUIPE PEDAGÓGICA 
Direção Geral: 
Maria Teresa Moura (Tetê) 

Orientação Psicopedagógica 
Manhã      Andréa Travassos (F1 a F5) 
                 Mariana Fiore (F6) 
Tarde        Cecília Moura (F1 a F5) 

Coordenação Pedagógica 
Jade Moura (F1 a F5) 
Andréa Nívea (F6) 

Auxiliares dos Turnos 
Manhã      Rosi 
Tarde        Viviane 

Equipe de Professores 
Música     Manoela (F1, F5 e F6) 
                 João (F2, F3 e F4)  
Teatro      Helena (F2 a F6) 
Expressão Corporal 
                 Ana Cecilia (F1 a F4) 
                 Roberta (F5 e F6) 
Coral        Fernando e Raimundo 
                 (F4 e F5, opcional para F6) 
Artes        Moema (F3, F4, F5 e F6) 
Inglês       Rosangela (F1 a F5) 
                 Sílvia (F6)  
Educação Física 
                 Manhã     Renato (F1 a F5) 
                 Tarde       Renata (F1 a F5) 
                 Manhã     Janaynna (F6) 

PROJETO  
INSTITUCIONAL 
AS CIDADES 

Das Aldeias  
às Grandes Metrópoles 

Como as crianças vêem a sua cidade? 
Por que, hoje, existem mais pessoas nas 
cidades que no campo? Como surgiram 
as primeiras cidades? Como serão as 
cidades no futuro? Quais as vantagens e 
os problemas da urbanização crescente? 
Como tanta gente diferente pode convi-
ver em uma mesma cidade? Quantas 
formas diferentes de viver se pode co-
nhecer em uma cidade? Qual a sua natu-
ralidade? O que é ser cidadão? Como 
nossas escolhas e decisões políticas po-
dem interferir na construção da história e 
do espaço geográfico, na modificação do 
meio ambiente, nas relações de trabalho 
e afeto? Essas não seriam perguntas ins-
tigadoras para nossas crianças? 

Sintetizar as tantas sugestões para o 
tema do Projeto 2010 não foi tarefa fácil. 
Depois de muitas discussões chegamos 
à ideia de que a cidade é o ponto onde 
deságuam nossas angústias e in-
certezas, dúvidas e esperanças. Buscan-
do se organizar e organizar seus saberes 
e haveres, o homem foi se concentrando, 
para o bem e para o mal, nisso que cha-
mamos cidades. Não existe nela nada 
que não tenha sempre existido no cora-
ção do homem, a não ser seus tama-
nhos, às vezes descomunais. Nelas im-
peram, como nos corações dos homens, 
o bem e o mal. Nelas afloram nossas vir-
tudes e nossos vícios, principalmente os 

de opressão. 
Observar criticamente as cidades, as 

nossas cidades, a nossa cidade, pode ser 
uma forma de conhecer o mundo e a nós 
mesmos. Pode ser uma forma de apren-
der como abrir espaço para os sonhos dos 
outros sem que com isso seja preciso abrir 
mão de seu próprio sonho. E tentar desco-
brir como a ordem poderia ser construída 
mais na busca de consensos que por im-
posições de autoridades. 

Tentar buscar formas de participar de  
um processo de transformação de cida-
des que têm donos para donos de nos-
sas cidades. E buscar, na história de 
nossa espécie, o quanto essa busca de 
estar juntos é apenas uma necessidade 
de proteção e produção, e o quanto ela 
vem da nossa necessidade de criação. 

Olhar, através da história, como o pro-
cesso de urbanização tem caminhado 
nas suas idas e vindas de acolhimento - 
opressão - acolhimento. Como caminha, 
nos seus desvãos, entre o serviço ao po-
der e o serviço às pessoas que as habi-
tam. Analisar os processos de transfor-
mação que foram praticados nos levando 
quase ao esgotamento dos recursos na-
turais e buscar soluções mais sustentá-
veis, urgentes e necessárias para o bem 
estar de todos. 

Como entender a diversidade de ser-
viços que perpassam a nossa vida e co-
mo se organizam, formando um orga-
nismo que quase poderia ser chamado 
de vivo. 

E quem sou eu diante desse ser que 
me chama cidadão. Eu, um indivíduo 
único, um elemento, designado pelo au-
mentativo do conjunto, do todo, do cole-
tivo nós. 

Acreditamos que o tema apontará pa-
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OBSERVAÇÕES  
IMPORTANTES 
Reaproveite! 

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 pelos alu-
nos de F1 a F5, será distribuída no pri-
meiro dia de aula. Somente as F6 utiliza-
rão agenda de livre escolha que deve 
reservar o espaço de 1 folha por dia. 

O fichário de arquivamento já utiliza-
do deverá retornar, com as divisórias, 
vazio, para a escola. Os alunos que in-
gressam no Segundo Ano e os novos 
das turmas seguintes, receberão o seu 
em sala.  

Os livros de literatura e paradidáti-
cos serão solicitados durante o ano, pe-
los informes.  

Os  cadernos de formato especial 
(padrão especial para a Sá Pereira) po-
dem ser encontrados apenas na Papel 
aos Pedaços, no Largo dos Leões, 81 –  
tel: 2286 9798, onde se encontram, tam-
bém, todos os materiais da nossa lista. 

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

PARA TODOS 
Participação obrigatória para a 
renovação do o acervo da bibli-
oteca. 
• 1 livro para os alunos de F1 a F5 e 2 

para os de F6. A lista estará disponí-
vel a partir do dia 18 de fevereiro na 
livraria Malasartes (Shopping da Gá-
vea) e na Livraria Ponte de Tábuas 
(Rua Jardim Botânico, 585 lj A e B). 
Nossa intenção é garantir um acervo 
diversificado e de interesse das crian-
ças, somando ao acervo já existente, 

Projeto 
                 F1M         Mariah 
                 F1T          Maria Lúcia 
                 F2MA       Flavia Gonçalves 
                 F2MB       Tatiana 
                 F2T          Mariana Hue 
                 F3M         Denise 
                 F3TA        Janaina 
                 F3TB        Julia 
                 F4M         Beth 
                 F4T          Rita 
                 F5M         Mariana Fiore 
                 F5T          Flavia Lobão 
                 F6            Andréa Nívea 
Matemática              
                 F5            Andréa Nívea 
                 F6            Luciane 
Língua Portuguesa  
                 F6            Andréa Carvalho 
História 
                 F6            Joana 
Geografia 
                 F6            Pedro 
Ciências 
                 F6            Henrique 

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 e Educação Física é necessário 
short ou calça de malha que não im-
peçam a movimentação das crianças. 

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

esses exemplares e aqueles nos quais 
a escola investe ano a ano de acordo 
com as demandas de leitura e pesqui-
sa que vão surgindo com o desenvol-
vimento dos projetos. 

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 
• 1 caixa de lápis de cor (não pode ser 

substituída por hidrocor) 
• 1 tesoura pequena sem ponta  
• 1 tubo de cola plástica (bastão para 

F1 e líquida para as demais turmas) 
• 1 marcador de texto 
• 1 pasta de plástico corrugado, com 

elástico, tamanho 33cm x 25cm x 2cm 

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 

Norma, 210X297, 40 folhas, espiral 
• 1 pasta arquivo com 20 saquinhos 

plásticos para o portifólio de artes. Ta-
manho ofício para F3, F4 e F5 e tama-
nho A3 para F6. Os trabalhos dos a-
nos anteriores devem ser mantidos 
nessa 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) 



Vermelho, BH  
• Dicionário de bolso (Português). 
• Projeto Prosa: Matemática, 3º ano,  

Daniela Padovan, Isabel Cristina 
Guerra,  Ed. Saraiva 

QUARTO ANO - F4 
• 1 caderno 200x275mm, quadriculado,  

1x1cm, espiral, 96 folhas, capa dura 
para Matemática 

• 2 cadernos de formato especial para 
Inglês e Projeto (encontrados na Papel 
aos Pedaços), caso seja possível, rea-
proveite o caderno de Inglês de 2009 

• 1 caderno grande, brochura costurado, 
capa dura, 48 folhas para Língua Portu-
guesa) 

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

(para as partituras do Coral e Música) 

Livros: 
• Moderno Atlas Geográfico, de Graça 

Maria Lemos Ferreira, Editora Moderna 
• Cruzadinha - Desafios Ortográficos - 

para maiores de 9 anos, Editora Balão 
Vermelho, BH (Papel aos Pedaços) 

• Projeto Prosa: Matemática, 4º ano,  Da-
niela Padovan, Isabel Cristina Guerra, 
Ivonildes Milan; Ed. Saraiva 

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

Português-Inglês) 

QUINTO ANO - F5 
• 3 cadernos de formato especial para 

Inglês, Projeto e Língua Portuguesa 
(encontrados na Papel aos Pedaços), 
caso seja possível, reaproveite o ca-
derno de Inglês de 2009 

• 1 caderno 200x275mm, quadriculado - 
5x5mm, espiral, capa dura, 96 folhas,  
para Matemática 

• 1 flauta Yamaha barroca 
• 1 pandeiro leve e pequeno, de couro, 

com diâmetro aproximado ao palmo 
da criança (no máximo 20 cm) 

Livros: 
• Primeiras Cruzadinhas - Animais, Ed. 

Balão Vermelho, BH 

SEGUNDO ANO - F2 
• 1 caderno meia pauta 210x297, 40 

folhas, capa dura, espiral para Mate-
mática 

• 2 cadernos de formato especial, para 
Inglês e Projeto (encontrado na Papel 
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 

TERCEIRO ANO - F3 
• 1 caderno pequeno, brochura, costu-

rado, capa dura, 48 folhas para Língua 
Portuguesa 

• 1 caderno 200x275mm, quadriculado, 
1x1cm - 96 folhas, capa dura para Ma-
temática 

• 2 cadernos de formato especial, para 
Inglês e Projeto (encontrados na Pa-
pel aos Pedaços) 

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

para as partituras 

Livros: 
• “Vamos tocar flauta doce”, vol.1, de 

Helle Tirle, Ed. Sinodal 
• Moderno Atlas Geográfico, de Graça 

Maria Lemos Ferreira, Editora Moderna. 
• Cruzadinha - Desafios Ortográficos - 

para maiores de 8 anos, Editora Balão 

• 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, Ed. Moderna 
• 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 

SEXTO ANO - F6 
• Português Livro: Magda Soares,  

"Português: uma Proposta para o Le-
tramento", livro 5, Ed. Moderna. 
1 caderno grande Tilibra, 48 folhas, 
costurado, capa dura e 1 caderno 
pequeno, 48 folhas, capa dura - os 
dois verticais 

• Matemática Livro: Luiz Marcio Ime-
nes, "Matemática Paratodos", 5ª sé-
rie, Editora Scipione. 1 caderno do 
tipo Tilibra, quadriculado, grande, 
5x5, espiral, 96 folhas, 200x275mm. 
1 par de esquadros, 1 transferidor, 1 
compasso e 1 calculadora de bolso e 
1 régua de 30cm (já solicitada em 
“Para trazer todos os dias”) 

• Geografia Livro: Geoatlas Maria Ele-
na Simielli, Ed. Ática. 1 Caderno 
(como os de Projeto - especial da 
Papel aos Pedaços) 

• História, Ciências e Inglês 3 Ca-
dernos (como os de Projeto - especi-
al da Papel aos Pedaços) 

• Obs.: 1. Com relação aos livros di-
dáticos de Matemática e Português, 
dê preferência pela edição atualiza-
da segundo o recente Acordo Orto-
gráfico da Língua Portuguesa, se 
houver. 2. Fichários e dicionários de-
vem ser reaproveitados. 



CALENDÁRIO DO PRIMEIRO SEMESTRE – 2010 

cbsbobfol=

10 e 11 Qua e Qui Reunião de Pais Novos da Educação Infantil (10/02 para as TA’s e 11/02 para as demais turmas) 

22 Seg Início das Aulas 

j^o†l=

15 Seg Reunião de Pais Novos do Ensino Fundamental 

^_ofi=

02 Sex Feriado - Semana Santa 

21 Qua Feriado - Tiradentes 

j^fl=

03 Seg Reunião de Pais de F1  

10 Seg Reunião de Pais da TAT, TCT e TCM  

12 Qua Reunião de Pais da TBT, TDT e TDM  

grkel=

03 Qui Feriado - Corpus Christi 

04 Sex Não haverá aula 

07 Seg Reunião de Pais de F5 

griel=

10 Sáb Festa Junina e Encerramento do primeiro Semestre do Ensino Fundamental 

12 Seg Plantão do Ensino Fundamental 

13 a 16 Ter a Sex Apoio Pedagógico para o Ensino Fundamental 

16 Sex Encerramento do Primeiro Semestre para a Educação Infantil 

19 Seg Plantão da Educação Infantil 

^dlpql=

02 Seg Início do Segundo Semestre 

05 Seg Reunião de Pais de F2 

15 Qui Reunião de Pais de F6 

22 Qui Não haverá aula 

23 Sex Feriado - São Jorge 

26 Seg Reunião de Pais de F3 

05 Qua Reunião de Pais da TAM e TBM  

24 Seg Reunião de Pais de F4 

29 Sáb Mostra de Artes do Ensino Fundamental 


