
Agenda do Mês - Agosto de 2017 

Data O que vai acontecer Local 

07 19h - Reunião Extraordinária da Turma Zo’é Tarde 
Baixo 

Bonfim 

09 19h - Reunião da Comissão de Planejamento MX 

10 

19h - Roda de Conversa com as famílias do Ensino Fundamental II e Médio - 
Princípio Dory II 

(Reencontro dos participantes presentes no primeiro encontro. Desta vez discutiremos os objetivos e 
o modelo do trabalho que realizaremos com os estudantes.) 

Alto Bonfim 

11 e 12 

EPOM - Encontro dos Profissionais da Oga Mitá 
(Neste ano, nossa equipe ficará no Rio de Janeiro buscando o conhecimento, a integração e o 

aperfeiçoamento do nosso trabalho. Como diz Alícia Fernández, é preciso transformar a escola em um 
lugar de aprender, em que possamos nos reconhecer. “Precisamos pensar a alegria e a autoria. Isto 

supõe defender o espaço de ensino e de aprendizagem como um espaço de produção de diferenças (e 
não de repetição e homogeneização) para aqueles que ensinam e para aqueles que aprendem, para 

nós mesmos e para nossos alunos.” [Alícia Fernández]) 

Baixo 
Bonfim 

14 
12h - Reunião entre os representantes de turma do 6o ano do Ensino Fundamental à 3a 

série do Ensino Médio 
Alto 

Bonfim 

14 
19h – Roda de Conversa com as famílias do Ensino Fundamental I - Cuidado: Infância! 
(Neste encontro, vamos conversar sobre a importância de cuidar da infância de nossas crianças. Que atitudes e 

ações podem nos ajudar a proteger e preservar esse período da vida de nossos/as estudantes?) 

Baixo 
Bonfim 

14 a 25 Período de provas trimestrais - Ensino Fundamental II 
Alto 

Bonfim 

14 a 21 Período de provas trimestrais - Ensino Médio 
Alto 

Bonfim 

16 
19h - Reunião das famílias da Educação Infantil com a Renata Costa 

(Nesta reunião as famílias da Educação Infantil terão a oportunidade de conhecer o trabalho de corpo 
desenvolvido com as crianças. Aguardem mais informações e reservem esta data!) 

MX 

17 e 18 
Projeto Viagem Zo’é Manhã e Tarde 

(Nestes dois dias, as turmas de 2º ano viverão aventuras e experiências inesquecíveis na Fazenda de 
Santo Antônio dos Cordeiros.) 

Silva 
Jardim 

17 a 26 Período de provas de segunda chamada - Ensino Médio 
Alto 

Bonfim 

24 e 25 
Projeto Viagem Uru-Eu-Wau-Wau M/T e Apurinã M/T 

(As turmas dos 4º e 5º anos do EF I passarão dois dias inesquecíveis em Paraty conhecendo a 
história da cidade, os aspectos geográficos e a fauna da Baía da Ilha Grande!) 

Paraty 

28 Reunião da coordenação com os Representantes de Turma Alto Bonfim 

30 

CineOga 
(Nesta atividade, por meio do contato com a linguagem cinematográfica, ampliam-se os conteúdos 
ministrados e abordam-se temas além dos já previstos em sala. Aguardem mais detalhes sobre o 

filme que será exibido.) 

Alto 
Bonfim 

31 Reinício das aulas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
Alto 

Bonfim 

31/8 e 
01/9 

TI - Trabalho Interno: Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 
(Reservamos esse tempo para avaliar as histórias vividas no 2º trimestre e planejar o próximo 

período. Nesses dias, as aulas serão suspensas nos dois segmentos. 
O Horário Integral funcionará na quinta-feira, 31/8, atendendo as crianças que o frequentam nesse 
dia. Na sexta-feira, 01/9, as professoras do Integral farão seu Trabalho Interno. Não receberemos 

nenhuma criança nesse dia. O retorno das crianças à escola será no dia 04/9.) 

MX e 
Baixo 

Bonfim 

 


