
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 primei-
ras cidades? Como serão as cida-
des no futuro? Quais as vantagens 
e os problemas da urbanização 
crescente? Como tanta gente dife-
rente pode conviver em uma mes-
ma cidade? Quantas formas dife-
rentes de viver se pode conhecer 
em uma cidade? Qual a sua natu-
ralidade? O que é ser cidadão? Co-
mo nossas escolhas e decisões po-
líticas podem interferir na constru-
ção da história e do espaço geo-
gráfico, na modificação do meio 
ambiente, nas relações de trabalho 
e afeto? Essas não seriam pergun-
tas instigadoras para nossas crian-
ças? 

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 desá-
guam nossas angústias e in-
certezas, dúvidas e esperanças. 
Buscando se organizar e organizar 
seus saberes e haveres, o homem 
foi se concentrando, para o bem e 
para o mal, nisso que chamamos 
cidades. Não existe nela nada que 

estar de todos. 
Como entender a diversidade 

de serviços que perpassam a nos-
sa vida e como se organizam, for-
mando um organismo 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 aumentativo do 
conjunto, do todo, do coletivo nós. 

Acreditamos que o tema apon-
tará para uma multiplicidade de a-
bordagens e uma ampla abran-
gência de estudo, pesquisa e vi-
vência. Estão aí, apenas, alguns 
dos caminhos possíveis para nos-
sos alunos, professores e também 
para vocês pais, nossos parceiros 
nessa aventura. 

 

EQUIPE PEDAGÓGICA 
Direção Geral 
Maria Teresa Moura (Tetê)  

Coordenação e  
Orientação Psicopedagógica 
Paula Lacombe 

Auxiliar de Coordenação  
Vanessa Passos 

Professores da Manhã 
Camila, Alessandra, Cléa e 
Giovanna 

Professores da Tarde 
Aline, Luisa, Ricardo e Natália. 

não tenha sempre existido no cora-
ção do homem, a não ser seus ta-
manhos, às vezes descomunais. 
Nelas imperam, como nos cora-
ções dos homens, o bem e o mal. 
Nelas afloram nossas virtudes e 
nossos vícios, principalmente os de 
opressão. 

Observar criticamente as cida-
des, as nossas cidades, a nossa ci-
dade, pode ser uma forma de co-
nhecer o mundo e a nós mesmos. 
Pode ser uma forma de aprender 
como abrir espaço para os sonhos 
dos outros sem que com isso seja 
preciso abrir mão de seu próprio so-
nho. E tentar descobrir como a or-
dem poderia ser construída mais na 
busca de consensos que por impo-
sições de autoridades. 

Tentar buscar formas de partici-
par de  um processo de transfor-
mação de cidades que têm donos 
para donos de nossas cidades. E 
buscar, na história de nossa espé-
cie, o quanto essa busca de estar 
juntos é apenas uma necessidade 
de proteção e produção, e o quan-
to ela vem da nossa necessidade 
de criação. 

Olhar, através da história, como 
o processo de urbanização tem ca-
minhado nas suas idas e vindas de 
acolhimento - opressão - acolhi-
mento. Como caminha, nos seus 
desvãos, entre o serviço ao poder e 
o serviço às pessoas que as habi-
tam. Analisar os processos de 
transformação que foram pratica-
dos nos levando quase ao esgota-
mento dos recursos naturais e bus-
car soluções mais sustentáveis, ur-
gentes e necessárias para o bem 
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(Shopping da Gávea) e na Li-
vraria Ponte de Tábuas (Rua 
Jardim Botânico, 585 lj A e 
B). Nossa intenção é garantir 
um acervo diversificado e de 
interesse das crianças, so-
mando ao acervo já existen-
te, esses exemplares e aque-
les nos quais a escola inves-
te ano a ano de acordo com 
as demandas de leitura e 
pesquisa que vão surgindo 
com o desenvolvimento dos 
projetos 

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, de pre-
ferência, 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 

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 
com velcro 

• Nos dias de aula de Expres-
são Corporal é necessário 
short ou calça de malha que 
não impeçam a movimenta-
ção das crianças 

Todas as peças devem estar 
marcadas com o nome do aluno 

MATERIAL 
Participação obrigatória para a 
renovação do  acervo da bibli-
oteca. 

• 2 livros. A lista estará dispo-
nível a partir do dia 18 de fe-
vereiro na livraria Malasartes 

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

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

sores, no início do processo de a-

daptação, é condição fundamental 

para que possamos atingir o nos-

so propósito e evitar ações contra-

ditórias. 

Convidamos os pais dos alunos 

novos para uma reunião no dia 10 

de fevereiro, quarta-feira, às 9h 

para as turmas de TA e no dia 11 

de fevereiro, quinta-feira, às 9h 

para as demais turmas. Em caso 

de dúvida sobre a turma de seu fi-

lho ligue para a secretaria. Não 

faltem! 

 





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 


