
 

                                                                                                                                                                       

Agenda do Mês -  Setembro  de 2018  
 

DATA O QUE VAI ACONTECER LOCAL 

01 

9h às 17h - 11º Jogamitá + I Simpósio Fluminense de Jogos e Educação 
(O Jogamitá traz novidades nesta edição: mais tempo para os jogos, e iremos sediar o 1º 

Simpósio Fluminense de Jogos e Educação. Contaremos também com expositores de 
materiais didáticos, jogos de tabuleiro e RPG, além de uma brinquedoteca, que será montada 

especialmente para acolher as crianças mais novas.) 

AB 

04 a 17 Período de reunião de turma do Ensino Fundamental I 
(Vejam na tabela adiante as datas das reuniões.) BB 

05 14h - Segunda Chamada - Prova de Biologia - Ensino Médio AB 

05 
19h - Assembleia Geral 

(Para esta Assembleia estão convocados pais, professores, funcionários e a direção da escola a fim de 
aprovarmos juntos os valores das mensalidades para o ano letivo de 2019.) 

AB 

07 Feriado MX/CB 

10 14h - Segunda Chamada - Prova de Redação e Geografia AB 

10 
Turma Apurinã visita a turma Uru-Eu-Wau-Wau manhã 

(Neste encontro, estudantes da Apurinã irão visitar as crianças do quinto ano para contar o 
que estão vivendo no sexto ano e conhecer o BB.) 

BB 

10 a 19 Período de Provas de Recuperação - Ensino Médio AB 

13 
Turma Uru-Eu-Wau-Wau visita o Alto Bonfim 

(Depois de receberem a Apurinã, os Uru-Eu irão retribuir a visita e conhecer um pouco do 
cotidiano do sexto ano e do Alto Bonfim.) 

AB 

13 
19h - Encontro das famílias da Amanayé com o Ensino Médio 

(Planejamos este encontro para as famílias do Ensino Fundamental II que terão em 2019 
seus/suas filhos/as no Ensino Médio.) 

AB 

14 

18h30 às 20h - Conferência / Frei Beto 
(Como parte das comemorações dos 40 anos da Oga Mitá, esta conferência será a pré-

abertura do Seminário Educação e Resistência. As vagas para a conferência estão esgotadas, 
mas haverá uma lista de espera por ordem de chegada, no dia do evento, a partir das 18h. 

Havendo lugares vagos às 18h30, esses serão disponibilizados para as pessoas presentes, na 
ordem da lista de espera. Evento gratuito.) 

 

20h30 às 22h30 - IV Festival de Música da Escola Oga Mitá 
“Músicas de Resistência” 

(Nossos e nossas “artistas” irão interpretar composições lançadas no período de 1978 a 2018. 
Evento gratuito.) 

AB 

19 a 22 

Seminário Educação e Resistência 
(Em um ano tão significativo para o Brasil, nada mais emblemático do que a escolha da 
Resistência como condição para comemorar os 40 anos da instituição e celebrar uma 

educação comprometida com a complexidade social na qual vivemos. O seminário será 
composto por 4 frentes de resistência, contendo conferências, mesas de debates, 

intervenções estéticas e apresentações artísticas com a participação de pesquisadores, 
professores, militantes e artistas.) 

 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
http://40anos.ogamita.com.br/seminario-educacao-resistencia/ 

PÁGINA DO EVENTO NO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/events/2152177718351883/ 

AB 

20 e 21 Não Letivo MX/CB 

22 

21h - Festa dos 40 anos 
(Venha comemorar conosco! A festa terá show da banda Terra Molhada e pista de dança com 

muita música brasileira! O ingresso é R$ 30,00 e pode ser comprado aqui: 
http://www.espacoformacao.ogamita.com.br/pd-5c8831-festa-40-anos-oga-

mita.html?ct=&p=1&s=1 ou nas secretarias da escola.) 
(Rua Prof. Valadares, 262 - Grajaú) 

Grajaú 
Country 

Club 



 

24 7h30 às 13h - Simulado Modelo ENEM - Ensino Médio AB 

25  
Início da Renovação de Matrícula 

(Fiquem atentos ao prazo de renovação de matrícula que se encerra no dia 09/10. A partir do 
dia 10/10, começaremos a ligar para as famílias que visitaram a escola.) 

MX/CB 

25 
Encontro das famílias do Uru-Eu-Wau-Wau com o Ensino Fundamental II 

(Planejamos este encontro para as famílias do Ensino Fundamental I que terão em 2019 
seus/suas filhos/as no 6º ano do Ensino Fundamental II.) 

AB 

26 Entrega de boletins de Recuperação - Ensino Médio AB 

27 
19h - Encontro das famílias da Educação Infantil com o Ensino Fundamental I 

(Planejamos este encontro para as famílias da Educação Infantil que terão em 2019 seus/suas 
filhos/as no 1º ano do Ensino Fundamental I.) 

BB 

27 11h - Reunião de estudantes representantes de turma AB 

29 7h30h às 12h30 - Simulado Modelo ENEM - Ensino Médio AB 

29 7h30 às 10h30 - Simulado - Amanayé AB 

  
 

REUNIÃO DE TURMA  

 3ª feira 
04/09 

 2ª feira 
    10/09 

 3ª feira 
11/09 

4ª feira 
12/09 

2ª feira 
17/09 

Krahô-Kanela M 
Zo’é  M 

Krahô-Kanela T 
Aruá M Pipipã M 

Pipipã T 
Zo’é T 

Uru-Eu-Wau-Wau T 

Uru-Eu-Wau-Wau M 
Aruá T 

  
  


