
 

 Agenda do Mês - Maio de 2018 

 

DATA O QUE VAI ACONTECER LOCAL 

02 a 22 Provas do 1º trimestre do Ensino Fundamental II AB 

07 a 14 Provas do 1º trimestre do Ensino Médio AB 

07 

Fórum Inclusão 
(“[...] a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com 
deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham 

sucesso na corrente educativa geral.” - Maria Teresa Eglér Mantoan. 
Juntos, vamos refletir sobre algumas questões que surgem ao nos referirmos a esse tema.) 

AB 

10 19h - Reunião Extraordinária com as famílias do Aruá Manhã BB 

10 19h - Reunião Extraordinária com as famílias do Pipipã Tarde BB 

12 

9h às 12h - Jogos da família (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) 
(Planejamos uma manhã de integração das famílias pela prática de jogos cooperativos entre 
os adultos. Os/as responsáveis poderão participar sem o acompanhamento do/a estudante. 
Contudo, caso o/a estudante queira comparecer ao evento, deverá trazer seu responsável.) 

AB 

11 a 23 Período de provas de segunda chamada do Ensino Médio AB 

12 
Das 9h às 12h - SÁBADO BRINCANTE 

(Planejamos uma manhã de encontros e muita brincadeira com as crianças da Educação 
Infantil. Em breve, vocês receberão mais informações. Reservem essa data.) 

MX 

14 

19h - Reunião das famílias das turmas Suruí-Paiter e  
Tukano M e T com a Renata Costa 

(Neste encontro nossa psicomotricista conversará com as famílias sobre o trabalho de corpo 
desenvolvido com essas turmas. Esperamos vocês!) 

MX 

19 

9h - Encontro de Filosofia com a Família  
(Ensino Fundamental II e Ensino Médio) 

(Uma manhã de integração e reflexão planejada para pais e mães! Em breve, serão 
divulgados mais detalhes acerca desta atividade, mas agende esta data desde já.) 

AB 

19 Simulado 9º ano Ensino Fundamental II AB 

19 Simulado Ensino Médio – Modelo ENEM AB 

21 e 22 

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. Nestes dois dias as crianças da Educação 
Infantil e do 1º ao 5º ano não têm aula. Em breve, informaremos às famílias do Horário 

Integral como será a organização desses dias.) 

MX / BB 

21 
14h - CINE OGA - “Orgulho e Preconceito” 

(Exibição do filme seguida de debate com os/as estudantes sobre o  
papel da mulher na sociedade do século XVII.) 

AB 

23 14h às 16h30 - Olimpíada Interna de Matemática AB 

26 Simulado Ensino Médio – Modelo ENEM AB 

28 19h - Reunião da Comissão de Planejamento BB 

28/5 a 
11/6 

Período de recuperação trimestral do Ensino Médio AB 



 

29 
11h - Reunião de estudantes representantes de turma do Ensino Fundamental 

II e Ensino Médio com a coordenação 
AB 

31 FERIADO MX / CB 

01/6 NÃO LETIVO MX / CB 

  


