
 

Agenda do Mês - Fevereiro de 2020 
 

Data O que vai acontecer Local 

03 a 07 Trabalho Interno MX/CB 

10 Início do Ano Letivo MX/CB 

11 

19h - Reunião com pais e mães novos da Educação Infantil 
(Essa reunião foi planejada especialmente para as famílias da Educação Infantil que entraram em 
2020 na Oga Mitá. Nossa escola marca a diferença em muitos aspectos, e desejamos que esses 

parceiros se apropriem do nosso projeto. Nesse encontro teremos a oportunidade de nos conhecer 
melhor e tirar dúvidas. Pedimos que cada um traga seu copo para beber água e/ou tomar um 

cafezinho.) 

MX 

12 

19h - Reunião com pais e mães novos do Ensino Fundamental I 
(Essa reunião foi planejada para as famílias que entraram em 2020 na Oga Mitá. Nossa escola 

marca a diferença em muitos aspectos, e desejamos que esses parceiros se apropriem do nosso 
projeto. Nesse encontro teremos a oportunidade de nos conhecer melhor e tirar dúvidas. Pedimos 

que cada um traga seu copo para beber água e/ou tomar um cafezinho.) 

 
BB 

13 

19h - Reunião com pais e mães novos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
(Reunião planejada para as famílias que entraram em 2020 na Oga Mitá. Nossa escola marca a 
diferença em muitos aspectos, e desejamos que esses parceiros se apropriem do nosso projeto. 

Nesse encontro teremos a oportunidade de nos conhecer melhor e tirar dúvidas. Pedimos que cada 
um traga seu copo para beber água e/ou tomar um cafezinho.) 

AB 

13 
7h20 às 8h30 - Feira de Trocas de Uniforme - 

(Receberemos as doações dos uniformes para a feira no período de 10 a 12) 
AB 

17 a 
4/03 

19h - Período de Reunião de Turma do Ensino Fundamental I 
(Neste primeiro encontro com as famílias da turma vocês terão oportunidade de conhecer o grupo 
de mães e pais e tomar conhecimento dos objetivos e das propostas elaboradas para o trabalho 
com os/as estudantes. Confiram na tabela adiante a data de reunião de cada turma. Lembramos 

que os encontros começam sempre às 19h. Pedimos que cada um traga seu copo para beber água 
e/ou tomar um cafezinho. Esperamos por vocês!) 

BB 

 
 

18 

19h - Reunião com as famílias do Horário Integral da Educação Infantil 
(Convidamos as mães e os pais do Horário Integral manhã e tarde da Educação Infantil para este 

encontro, quando teremos a oportunidade de dividir com vocês o que planejamos para as crianças. 
Contamos com a participação de todos!) 

MX 

 
 

20 

Prazo de devolução do Questionário de Retorno 
(As crianças antigas, que já estavam na escola no ano anterior, receberam na primeira semana o 

Questionário de Retorno. Nosso objetivo é nos inteirarmos um pouco mais das histórias vividas por 
elas no período de férias. Contamos com o compromisso de todas as famílias devolvendo o 

formulário dentro do prazo.) 

MX/BB 

24 a 28 

Carnaval 
(Para quem gosta da folia, tempo de brincadeiras nos blocos e muito samba no pé. Para quem 

prefere ficar longe do agito, tempo de parada e descanso. Aproveitem! Estaremos juntos novamente 
no dia 02/3. Até lá!) 

MX/CB 

 

  



Ensino Fundamental I – Baixo Bonfim 
Tabela de Reuniões de Turma – 1º Trimestre 2020 

 

17/02 
2ª feira 

20/02 
5ª feira 

03/03 
3ª feira 

04/03 
4ª feira 

Guarani-Nhandeva M 

Krahô-Kanela M 

Caripuna T 

Caripuna M 

Krahô-Kanela T 

Guarani-Nhandeva T 

Pipipã M 

Zo’é T 

Pipipã T 

Zo’é M 

 
 


