
Agenda do Mês de Maio de 2017 
 

Data O que vai acontecer Local 

1
o
  Feriado MX/CB 

2 19h - Reunião extraordinária com as famílias da turma Aruá Tarde  
Baixo 

Bonfim 

8 19h - Reunião extraordinária com as famílias da turma Apurinã Tarde  
Baixo 

Bonfim 

9 19h - Reunião extraordinária com as famílias das turmas Pipipã Manhã e Tarde 
Baixo 

Bonfim  

10 

14h - Cine Oga - “Como Estrelas na Terra”  
(Cine Oga é uma atividade realizada com os/as estudantes do Ensino Fundamental II e/ou Ensino 

Médio. Seus objetivos são promover o contato com a linguagem cinematográfica e a reflexão crítica 
sobre os temas abordados. Nesta edição, o jovem Ishaan tem muita dificuldade para se concentrar nos 
estudos e mal consegue escrever o alfabeto. O pai, que acredita que Ishaan não faz as tarefas por falta 

de compromisso, leva-o a um internato, no qual o menino entra em depressão. Mas um professor 
substituto de artes, Nikumbh, logo percebe o problema de Ishaan e entra em ação para devolver a ele a 

vontade de viver. ) 

Alto 
Bonfim 

15 

13h30 - Projeto de Informação Profissional  
Para estudantes da turma Yawalapiti - 3a série do Ensino Médio - previamente inscritos.  
(Nosso objetivo é colocar em pauta a discussão sobre o trabalho e facilitar o contato dos/as estudantes 
com suas habilidades, aptidões, interesses e uma gama de possibilidades profissionais. “O que você 

quer ser quando crescer?” é o título deste primeiro encontro.) 

Alto 
Bonfim 

18 Entrega de boletins do Ensino Médio  
Alto 

Bonfim 

18 e 19  

Trabalho Interno - Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
(O Trabalho Interno – TI – é o período em que a equipe avalia o que foi vivido no 1º trimestre e planeja 
novas ações para o próximo período. Nesses dois dias as crianças da Educação Infantil e do 1º ao 5º 
ano não têm aula. O Horário Integral funcionará na quinta-feira, dia 18/5, atendendo às crianças que o 

frequentam nesse dia com um planejamento especial. Na sexta-feira não haverá atividades para o 
Horário Integral. Na segunda-feira, dia 22/5, recomeçam as aulas para todos.) 

 MX e  
Baixo  

Bonfim 

19 

Dia de Informação Profissional 
(A ideia desta atividade é disponibilizar informações sobre diferentes profissões/carreiras para os 

estudantes do Ensino Médio. Para isso, recebemos palestrantes e estandes de universidades 
convidadas.) 

Alto 
Bonfim 

22 
13h30 - Projeto de Informação Profissional - 2o Encontro: “Conheça-se mais” 
(Para estudantes da turma Yawalapiti - 3

a
 série do Ensino Médio - previamente inscritos.) 

Alto 
Bonfim  

22 
19h - Reunião Extraordinária da Comissão de Planejamento 

(Discussão sobre oferta de vagas, turmas e turnos em 2018.) 
MX 

25 
19h - Roda de Conversa sobre Sexualidade Infantil 

(Planejamos este encontro para as famílias da Educação Infantil, no qual teremos a oportunidade de 
falar sobre a sexualidade na primeira infância e as dúvidas e inquietações que esse tema provoca.) 

MX 

25 19h - Reunião de Turma - Waiwai Oré, Waiwai, Waimiri Atroary e Yawalapiti 
Alto 

Bonfim 

27 
Das 9h às 12h - Sábado Brincante 

(Planejamos uma manhã de encontros e muitas brincadeiras com as crianças. Em breve, vocês 
receberão mais informações. Reservem essa data!) 

MX 

29 
Reunião de Coordenação e Representantes de Turma do  

Ensino Fundamental II e Ensino Médio  
Alto 

Bonfim 

01/6 19h - Reunião da Comissão de Planejamento MX 

 


