
 

                                                                                                                                                                                 

Agenda do Mês - Julho de 2018  

 

DATA O QUE VAI ACONTECER LOCAL 

2 

Dia de Jogo do Brasil na Copa - Funcionamento 
(Em função do jogo Brasil x México, mudaremos a rotina do horário de entrada e de saída da 

escola nesse dia. Como a partida será às 11 horas, os horários serão: 
Turno da Manhã: 07h30 às 9h30; Turno da Tarde: 14h30 às 17h30; Horário Integral: 07h30 às 

17h30 
Enviamos um comunicado às famílias explicando como a escola vai se organizar de acordo 

com o resultado dos jogos.) 

MX/CB 

3 

19h - Fórum de Pais e Professores - Gênero e Sexualidade 
(“Por que falar de gênero na escola?” Essa é apenas uma das indagações que provocaram o 

desejo de nos encontrar com os/as adultos/as que se interessam pelo tema. Contaremos com a 
presença de nossa ex-sempre aluna Maria Leão de Aquino Silveira, antropóloga, doutorando no 
Instituto de Medicina Social da UERJ e que já esteve em nossa escola trabalhando com os/as 
estudantes do Alto Bonfim. Agora é a vez de os adultos de toda a escola se juntarem a essa 

reflexão.) 

BB 

5 
19h - Reunião da Comissão de Planejamento  

(Esta reunião terá como pauta específica o orçamento da Escola para 2019.) 
BB 

6 

10 às 12h - Festa do Campo do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
(São muitas as tristes realidades existentes no campo, mas as iniciativas de pequenos 

agricultores, as manifestações culturais que brotam nessas regiões mostram um outro lado, que 
são motivo de alegria e vontade de festejar! Nesse dia, encerrando o semestre letivo, as turmas 

irão compartilhar músicas, brincadeiras e o tradicional lanche troca-troca. Esta é uma festa 
interna, somente com os/as estudantes.) 

AB 

07 a 29 Recesso Escolar - Ensino Fundamental II e Ensino Médio AB 

14 

9h às 12h - Festa do Campo da Educação Infantil 
(Esta festa marca o encerramento do primeiro semestre. As crianças conheceram, através de 

histórias, músicas, imagens, brincadeiras e culinária, um pouco sobre o modo de vida no 
campo. Paralelamente às pesquisas, elas produziram adereços para enfeitar a escola e 

organizaram também pescaria, bola na lata, boliche, entre outras tantas brincadeiras. Neste dia 
as turmas irão brincar juntas, compartilhar suas danças e saborear um delicioso lanche troca-

troca.  
Esta é uma festa interna, somente com as crianças.) 

MX 
 

14 

8h às 12h - Festa do Campo do Ensino Fundamental I 
(Esta festa marca o encerramento do primeiro semestre. Paralelamente às pesquisas sobre 

diversos aspectos que envolvem a vida no campo, as crianças produziram prendas e adereços 
para enfeitar a escola,  organizaram as barraquinhas, a quadrilha e o casamento, sem esquecer 
das brincadeiras e da cantoria! Além de brincarem juntas, as turmas compartilharão as músicas 

que aprenderam e o já tradicional lanche troca-troca.  
Esta é uma festa interna, somente com as crianças.) 

BB 

15 a 29 Recesso Escolar - Educação Infantil e Ensino Fundamental I MX/BB 

30 
Reinício das aulas do segundo semestre 

(Depois de um tempinho em casa para recarregar as energias, retornamos com garra e 
determinação para viver com inteireza todas as histórias que teremos pela frente.) 

MX/CB 

  
 
  


