
 

Agenda do Mês - Outubro de 2017 
 

Data O que vai acontecer Local 

3 Simulado ENEM - 2º dia - Ensino Médio  AB 

3 
19h - Reunião com as famílias das turmas Apurinã Manhã e Tarde 

(Neste encontro, as famílias do 5º ano poderão conhecer alguns aspectos importantes do trabalho 
que realizamos no Ensino Fundamental II.) 

AB 

9 Término da Renovação de Matrícula MX/CB 

9 

19h - Encontro das famílias da Educação Infantil com o Ensino Fundamental I  
(Planejamos este encontro para as famílias da Educação Infantil que têm filhos/as que estarão no 1º 

do Ensino Fundamental em 2018. Vamos conhecer o espaço físico, saber um pouco sobre o 
cotidiano e tirar dúvidas. Reservem essa data!) 

BB 

10 
Reunião entre os estudantes representantes de turma -  

Ensino Fundamental II e Médio  
AB 

10  

7h20 - Vivência Apurinã Manhã no Alto Bonfim 
(Neste dia, os Apurinã Manhã irão observar como funciona e se organiza o Ensino Fundamental II e, 

principalmente, vivenciar algumas atividades na sala do 6º ano. Além disso, irão conviver com as 
turmas do Alto Bonfim durante os intervalos, experimentar a compra do lanche na cantina, visitar a 

biblioteca Conde Quincas e muito mais!) 

AB 

12 Feriado MX/CB 

13 Não Letivo MX/CB 

17  

7h20 - Vivência Apurinã Tarde no Alto Bonfim 
(Neste dia será a vez de os Apurinã Tarde vivenciarem algumas atividades com os professores do 6º 
ano do Ensino Fundamental II. Será uma manhã com uma rotina bem diferente: aulas com duração 
de 50 minutos, encontro com as turmas do Alto Bonfim durante os intervalos, compra do lanche na 

cantina, visita à biblioteca Conde Quincas e muito mais!) 

AB 

21 a 27 

Semana do Moitará - O Outro 
(As descobertas resultantes da reflexão sobre o tema deste ano - O Outro - serão 

colocadas em comum nesse período. A abertura será nos dias 21 e 22, com a exposição 
dos trabalhos realizados por todas as turmas da escola. E, a partir de segunda-feira, se 

intensificam as trocas entre as turmas e casas. Esperamos por todos vocês na exposição!) 

MX/CB 

28 

9h - MOTO - Mostra de Teatro do Oprimido  
(Por meio das técnicas do Teatro do Oprimido, os estudantes do Ensino Fundamental II e Médio irão 

compartilhar com o público as possibilidades de discussão de temas relevantes através da arte! 
Todos estão convidados!) 

AB 

30 Reunião dos estudantes representantes de turma com a coordenação AB 

30 
Cineoga 

(Os detalhes sobre este encontro serão divulgados na semana de sua realização.) 
AB 

 


